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10854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ε.Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 16289/ΥΠΕ/4/00531/Ν. 3299/04/12.04.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − ορι−
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ε.Α.Ε.», που αναφέρεται α) στην 
ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας για την παρο−
χή υπηρεσιών logistics προς τρίτους στην Αλεξάνδρεια 
(Βρυσάκι Ημαθίας) του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Νομού 
Ημαθίας, β) στην ανέγερση αποθηκευτικού χώρου στη 
Βέροια, του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας και 
γ) στον εκσυγχρονισμό αποθήκης στο Αιγίνιο του Δήμου 
Κατερίνης, του Νομού Πιερίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τε−
τρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (1.888.485,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εξακο−
σίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι 
ευρώ (675.286,00 €), που αποτελεί ποσοστό 35,75% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης  επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα δύο ευρώ (944.242,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ (268.957,00 €) που αποτελεί ποσο−
στό 14,25%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 27 ΕΜΕ, έναντι 22 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 30/11/2009.
ζ) Την από 10/03/2011 (πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνωμοδό−

τηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν. 3299/04.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−

γησης ποσού τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εν−
νιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (492.972,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ −
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04

  Με την υπ’ αριθμ. 16348/ΥΠΕ/5/00898/Ν. 3299/04/12.04.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−

κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ − ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ο.Ε.», 
που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταικού σταθμού, 
στη θέση Θράψα, στην Τοπική Κοινότητα Τριλόφου, 
του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας, με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (90.468,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 25,13% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (144.000,00 €),
που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
τριάντα δύο ευρώ (125.532,00 €) που αποτελεί ποσο−
στό 34,87% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 17/11/2010.
ζ) Την από 03/03/2011 (πρακτικό 560 Α) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τεσσάρων 
ευρώ (54.004,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ FRUITS 
Α.Ε.Β.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 16344/ΥΠΕ/4/00491/Ν. 3299/04/12.04.11 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑ−
ΔΑΚΗΣ FRUITS Α.Ε.Β.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας τυποποίησης συσκευασίας οπωροκηπευτικών, 
στη θέση Αναδασμός που βρίσκεται στον Δήμο Φαιστού 
του Νομού Ηρακλείου, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο − ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι 
εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων 
επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (6.572.789,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (1.672.174,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 25,40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων 
εκατόν δέκα πέντε ευρώ (2.629.115,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης  επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα 
μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.271.500,00 €) που 
αποτελεί ποσοστό 34,50% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση σαράντα πέντε (45) ατόμων ή 45 
ΕΜΕ έναντι εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων ή 43,3 
ΕΜΕ (2 μόνιμα ή 2 ΕΜΕ και 72 εποχιακών ή 41,3 ΕΜΕ).

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 30/09/2009.
ζ) Την από 03/03/2011 (πρακτικό 560 Α) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα μιας 
χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ (1.331.115,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(4)
    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 16342/ΥΠΕ/4/00575/Ν. 3299/04/12.04.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΤΑΣΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑ−
ΝΟΜΕΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στη θέση Γεντίκ της 
Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών,  
του Νομού Λαρίσης, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τε−
τρακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.748.470,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εννια−
κοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ ευρώ 
(937.118,00) €, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης  επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλι−
άδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.499.388,00 €),
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων έντεκα χιλιά−
δων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.311.964,00 €)
που αποτελεί ποσοστό  35%, του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση 29 ατόμων ή 29 ΕΜΕ (21 άτομα 
υφιστάμενα ή 21 ΕΜΕ και 8 άτομα νέα ή 8 ΕΜΕ) έναντι 26
ατόμων ή 26 ΕΜΕ (21 άτομα υφιστάμενα ή 21 ΕΜΕ και 5 
άτομα νέα ή 5 ΕΜΕ) στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 16/12/2009.
ζ) Την από 03/03/2011 (πρακτικό 560 Α) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (718.636,50 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(5)
     Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ENERBANK Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 16338/ΥΠΕ/5/00119/Ν. 3299/04/12.04.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑ−
ΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ENERBANK A.E.» που 
αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Τοπική Κοινό−
τητα Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας, του Νομού 
Τρικάλων, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (157.500,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 09/01/2009.
ζ) Την από 10/03/2011 (πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνω−

μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα 
τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (69.284,41 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(6)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΑΕΒΕ» και δ.τ 

«ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΑΕΒΕ BAZAAR», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 60015/ΥΠΕ/5/01398/Ε/Ν. 3299/04/
28.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ 
ΑΕΒΕ» και δ.τ «ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΑΕΒΕ BAZAAR», για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορή−
γησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος κοπής και 
τυποποίησης κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, 
καθώς και μονάδος τεμαχισμού και ανασυσκευασίας κα−
τεψυγμένων αλιευμάτων, στη θέση «ΤΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», 
της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος, του Δήμου Σάμου, του 
Νομού Σάμου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι ενός (1.568.921) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης 41% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους  
εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
επτά και εξήντα ενός (643.257,61) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτρο−
πής: 23/12/2010 (ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΣΙΜΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 14427/ΥΠΕ/4/00620/13.04.2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (άρθρο7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04) 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΣΙΜΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυ−
σίδας, στη θέση Βαρδαλιά, της Τοπικής Κοινότητας Μιντι−
λογλίου, στη Δημοτική Κοινότητα Παραλίας του Δήμου 
Πατρέων του Νομού Αχαΐας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: ΕΥΡΩ ΤΡΙ−
ΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ 
ΕΥΡΩ (370.608 €).

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
(95.987 €) που αποτελεί ποσοστό 25,9%του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: 
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣ−
ΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (185.304 €) που αποτελεί ποσοστό 50%, του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) To ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (89.317 €) που αποτελεί ποσοστό 24,1%του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 30/07/2009.
(στ) Πιστοποιήθηκαν θέσεις εργασίας που αντιστοι−

χούν σε 5,62 ΕΜΕ έναντι 6,98 ΕΜΕ που προβλεπόταν 
στην εγκριτική απόφαση.

(ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04: 10/03/2011 (πρακτικό 561).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙ−
ΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (80.304 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «THE IXIAN 
GRAND» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 16346/ΥΠΕ/4/00724/Ν. 3299/04/12.04.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και 
δ.τ. «THE IXIAN GRAND» που αναφέρεται στην επέκταση 
της ξενοδοχειακής μονάδας THE IXIAN GRAND (πρώην 
ΕLΙΝΑ) 5*, στην τοποθεσία Ιξιά του Δήμου Ρόδου του 
Νομού Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτά εκα−
τομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα τριών ευρώ (7.321.243,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα−
τομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσί−
ων σαράντα οκτώ ευρώ (2.635.648,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 36% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (2.928.497,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα επτά 
χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ (1.757.098,00 €) που απο−
τελεί ποσοστό 24% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.

ε) Tην πιστοποίηση 101 ατόμων − 97 εποχιακούς και 
4 μόνιμους − (86 υφιστάμενους ή 55 ΕΜΕ, 11 νέους επο−
χιακούς ή 4,88 ΕΜΕ και 4 μόνιμους ή 4 ΕΜΕ ήτοι σύνολο 
63,88 ΕΜΕ) και 24 μαθητές για πρακτική άσκηση, έναντι 
109 ατόμων ή 72 ΕΜΕ στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 11/03/2010.
ζ) Την από 03/03/2011 (πρακτικό 560 Α) ομόφωνη γνωμοδό−

τηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν. 3299/04.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−

γησης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκο−
σι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ 
(1.528.497,00 €).
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(9)

   Τροποποίηση − Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 
ΑΕ.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 19305/ΔΒΕ 
4918/Ν. 3299/04/05.09.05 (ΦΕΚ 186/28.09.2005) απόφα−
ση στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 
(Αρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτω−
ση xi) και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

    Με την υπ’ αριθμ. 3866 /ΔΒΕ 590/08.04.2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑ−
ΚΗΣ ΑΕ» και εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης 
υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04 και 
η οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 6.795.739,86 Ευρώ (έξι 
εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτα−
κόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
2.718.295,94 Ευρώ, ποσοστό 40% της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε.

• Η Ιδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 2.038.721,96 
ευρώ, ποσοστό 30,30% της επένδυσης, το οποίο κα−
λύφθηκε στο σύνολο του με φορολογηθέντα έκτακτα 
αποθεματικά.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε σε 
2.019.608,19 ευρώ ποσοστό 29,7% της επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 30/04/2010.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή 
της επιχορήγησης ποσού 1.325.462,71 € (ένα εκατομμύριο 
τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα 
δύο ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών) ήτοι 2.718.295,94 
(αναλογούσα επιχορήγηση) μείον 1.392.833,23 αναλογού−
σα επιχορήγηση Α δόσης (557.133,29 ποσό καταβολής 
Α δόσης + 835.699,94 € ληφθείσα προκαταβολή).

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 18/02/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. Β. ΡΑΜΜΟΣ
F

(10)
    Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΣΚΟΥΤΖΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 24236/
ΔΒΕ 5003/Ν. 3299/24.10.05 (ΦΕΚ 204/ΤΑΠΣ/09.11.2005) 
απόφαση στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 
3299/04 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπε−
ρίπτωση xi) και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

  Με την υπ’ αριθμ. 3865/ΔΒΕ 589/08.04.2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «Κ. ΣΚΟΥΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και εγκρίθηκε η 

οριστικοποίηση του κόστους αυτής σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 3.240.538,46 Ευρώ (τρία 
εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια 
τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό 
των 1.296.215,38 Ευρώ, ποσοστό 40% της επένδυσης 
του συνολικού κόστους της επένδυσης που πραγμα−
τοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 1.317.602,94 
Ευρώ, ποσοστό 40,66% της επένδυσης, το οποίο καλύ−
φθηκε στο σύνολο του με εισφορά μετρητών των εταί−
ρων και οδήγησε σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε σε 
626.720,14 ευρώ ποσοστό 19,34% της επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 13/07/2009.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή της 
επιχορήγησης ποσού 629.188,98 Ευρώ (εξακόσιες είκοσι 
εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα 
οκτώ λεπτών) η οποία προέκυψε ως εξής: 1.296.215,38 €
(αναλογούσα επιχορήγηση) − 400.215,84 € (ληφθείσα 
προκαταβολή ) − 266.810,56 € ποσό καταβολής Α δόσης =
629.188,98 €.

• Η εταιρεία υποχρεούται να δημιουργήσει και τις 
υπόλοιπες 6,5 νέες θέσεις εργασίας εντός πενταετίας 
από την έκδοση του ΦΕΚ ολοκλήρωσης.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 18/02/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. Β. ΡΑΜΜΟΣ
F

(11)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «VELTI Α.Ε.» με έδρα 

την Λ. Κηφισίας 44, Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/A’/23.12.2004), άρθρο 3,
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.

  Με την υπ’ αριθμ. 3861/ΔΒΕ585/08.04.2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 
3299/04 (ΦΕΚ 261/Α’/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περί−
πτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση μετά παρακάτω 
στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VELTI A.E.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ανάπτυξη Λογισμικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΟΛΥΕΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Λ. Κηφισίας 44
Δήμος Αμαρουσίου

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αττικής

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 32.041.788,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 30%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 9.612.536,40

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 50
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Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 18/02/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. Β. ΡΑΜΜΟΣ
F

(12)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙ−

ΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με έδρα την Τατοΐου 165 και 
Οδυσσέως, Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής, στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α’/23.12.2004), άρθρο 3,
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.

    Με την υπ’ αριθμ. 3863/ΔΒΕ587/08.04.2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 
3299/04 (ΦΕΚ 261/Α’/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περί−
πτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση μετά παρακάτω 
στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΙΝΕΡΒΑ. Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παραγωγή τυροκομικών
γαλακτοκομικών προϊόντων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Πολυετές επιχειρηματικό 
σχέδιο

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

α) Δωδώνης Δημοτική
Ενότητα Αγίου Δημητρίου,
Τοπική Κοινότητα
Επισκοπικού
β) στην θέση Μερκούρη
Δ. Ανδραβίδας − Κυλλήνης

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ιωαννίνων − Ηλείας

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 3.473.190,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.389.276,00

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 18/02/2011. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α. Β. ΡΑΜΜΟΣ  
F

Αριθμ. 1827 (13)
    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Πολιτιστικός − Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ανατολικού Ολύμπου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ 87/τ. A’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/27.12.2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις των παρ.3,4 και 5 του άρθρου 241 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4569/εγκ. 11/27.01.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την υπ’ αριθμ. 2729/16.04.2008 (ΦΕΚ 779/τ. B’/
02.05.2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συστάθηκε 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός − Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ανατο−
λικού Ολύμπου».

7. Την υπ’ αριθμ. 30/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λιτοχώρου, με την οποία καταργείται το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός − Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ανατο−
λικού Ολύμπου».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 684/11.01.2011 (ΦΕΚ 88/τ. Β’/31.01.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότη−
σης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της γενικής Διεύθυν−
σης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός − Αθλητικός Οργα−
νισμός Δήμου Ανατολικού Ολύμπου», για τους λόγους 
που ειδικότερα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 30/2011 
απόφαση του Δήμου Λιτοχώρου.

Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ−
χουν στο όνομα του Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο 
Λιτοχώρου.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λιτόχωρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 30 Μαρτίου 2011

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 76/2011 (14)
Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κο−

ζάνης και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης, κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρ−
θρο 109), με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του 

Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010).
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2) Την εγκ. 11/οικ. 4569/27.01.2011 του Υπουργού  Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

3) Την εγκύκλιο 24/οικ. 9104/24.02.2011 του Υπουργού  
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

4) Την υπ’ αριθμ. 14067/1348/2011 απόφαση της Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 
76/2011 απόφασης του Δ.Σ. Κοζάνης, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του παρ. 1 και 
2 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 των  κάτωθι κοινω−
φελών επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης:

1. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΤΟΥ−
ΡΙΣΜΟΥ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο (ΚΕΔΚ), που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 399/2010 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 67623/7383, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1288/τ. Β’/06.08.10 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 
1965/τ. Β’/21.12.2010).

2. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, που συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 595/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κοζάνης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
125967/13518/10, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/τ. Β’/
18.01.2010.

3. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με διακριτικό 
τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», που συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 564/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κοζάνης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
125965/13517/10, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 609/
τ. Β’/10.05.2010.

4. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛ−
ΛΗΣΠΟΝΤΟΥ», με διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.ΕΛ. που συστά−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 196/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελλησπόντου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 137393/15097, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/
τ. Β’/07.01.09.

5. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ» που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
123/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δημητρίου Υψηλάντη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
116181/11983, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2082/τ. Β’/31.12.2010.

6. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΙ−
ΜΕΙΑΣ η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 37/2010 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελίμειας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 113579/11764, απόφαση του 
Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2050/τ. Β’/31.12.2010.

Β. Τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΣΚΟΠΟΣ:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. δ΄):
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών, 
• Η δημιουργία και λειτουργία: 
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
− δημοτικού ιατρείου, 
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά, 
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του 
Δήμου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− βρεφοκομείων, 
− ορφανοτροφείων, 
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας, 
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,  
− γηροκομείων 
− Βοήθεια στο Σπίτι 
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
− Κέντρων για ΑΜΕΑ 
− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία 
Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση  δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης.

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού,  αρχιτεκτονικού και  
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που  διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

• Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−
νονται:

− η συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμ−
ματα (Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας)
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− η ενίσχυση όλων των τομέων της παραγωγής του 
βιβλίου, η προώθηση της αναγνωσιμότητας και η πνευ−
ματική ανάπτυξη γενικότερα του τόπου

− η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών 

− παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών
− η λειτουργία  καταφυγίων για τα αδέσποτα ζώα, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
− η διαχείριση χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής,  
− η λειτουργία ΚΕΚ
− η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, 
− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
και Δυτικής Μακεδονίας στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου 

Κοζάνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 1.492.142,81 

ευρώ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από 11 μελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
και απαρτίζεται από: 

− έξη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου εκ των οποί−
ων δύο μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία. 

− έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της  περι−
οχής. 

− Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. 

− Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών 
με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των δημοτών χωρίς 
τροποποίηση της συστατικής πράξης. 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κοζάνης για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006. 

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του Ν. 3463/06

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις 
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της 
Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της με απόφα−

ση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του και πράξη του Γενικού  Γραμματέα της 
Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διά−
στημα  άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της  επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κο−
ζάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 13 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
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