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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 32989
(1)
Κατανομή των εσόδων από τα μισθώματα έτους 2006,
που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δημόσιο από
την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», προς τους Δή−
μους στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν αλυ−
κές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 25 του ν. 3066/2002.

Κατανομή των εσόδων από τα μισθώματα έτους
2006, που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό
Δημόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», προς τους Δήμους στα διοικητικά όρια
των οποίων υπάρχουν αλυκές, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.
3066/2002. ........................................................................................
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ CANDIA MARIS» με δ.τ. «CANDIA MARIS
A.E.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3299/04....................................................................................................
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ CANDIA MARIS» με δ.τ. «CANDIA MARIS
Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3299/04....................................................................................................
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013−2014. ...........................................
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΠ/108019/44393/Π10/5/
00466/Ε/Ν.3299−04/22.11.2012 απόφασης ολοκλή−
ρωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης ε αύξηση της
επένδυσης της επιχείρησης «ΣΦΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣ−
ΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το αρ. 3 παρ 1 iν του
Ν.3299/2004 και το αρ. 16 παρ. 2δ του Ν.3908/2011
και το π.δ. 33/2011 και το άρθρο 241 παρ. 4α & 4β
του Ν.4072/2012................................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄), «Σύ−
σταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ «Τροποποίηση κα−
ταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» του
ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) «Σύσταση «Φορέα Μικρών
και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας
«Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»,
απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας»
και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Την υπ’ αριθμ 2/42332/0025/8.9.2003 (ΦΕΚ 1381/2003
Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση άνευ ανταλλάγμα−
τος μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ε.Δ. προς Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3066/2002».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 4374/6.5.2003 έγγραφο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» με την ακριβή εμβαδομέ−
τρηση των αλυκών με βάση τα τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 και τον
ορισμό της αλυκής ή τμήματος αλυκής που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια κάθε Δήμου.
8. Το υπ’ αριθμ. 8707/15.4.2013 έγγραφο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», στο οποίο ορίζονται τα έσοδα
κάθε αλυκής από την πώληση αλατιού για το έτος 2006, καθώς και το οφειλόμενο μίσθωμα ανά αλυκή.
9. Το υπ’ αριθμ. 3874/8.4.2013 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου από το οποίο προκύπτει η κατάθεση
στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 139.630,23 €.
10. Η υπ’ αριθμ. 2/39013/00007000075/23.4.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξήθηκε η
πίστωση του Ε.Φ. 07−120 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΚΑΕ 2299 του ΥΠΕΣ κατά 139.630,00 €, αποφασίζουμε:
Παραχωρείται το σύνολο των εσόδων του Δημοσίου, που προέρχονται από την εκμίσθωση προς την εταιρεία
«Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» των εκτάσεων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 και χρη−
σιμοποιούνται ως αλυκές, προς τους Δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν εν λειτουργία αλυκές,
δυνάμει της από 1.12.2004 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προς του Δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν εν λειτουργία αλυκές, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002.
Το οριζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 ετήσιο μίσθωμα ίσο προς το 3% της αξίας του
πωλούμενου κατ’ έτος αλατιού σε κάθε αλυκή, προσδιορίζεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν
από τα βιβλία της εταιρείας και κατανέμεται με την παρούσα απόφαση ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ
ΜΙΣΘΩΜΑ 3%

ΚΩΔ.

ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΥΚΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

50117

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΣΠΡΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

12.400

2.918.092,42

87.542,77

87.542,77

56101

ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΚΙΤΡΟΥΣ

3.867

689.793,07

20.693,79

20.693,79

58312

ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΟΝΗΣ

3.016

536.959,97

16.108,80

23.872,91

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

797

258.803,78

7.764,11

55412

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ

1.166

168.386,41

5.051,59

5.051,59

57202

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

1.168

82.305,35

2.469,16

2.469,16

57304

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1.920

−

−

−

4.654.341,00

139.630,23

139.630,23

ΣΥΝΟΛΟ

Το κατ’ έτος καταβλητέο μίσθωμα κατατίθεται από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
μέσω της έκδοσης των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης στον ΚΑΕ 2224 του κρατικού προϋπολογισμού με την
ονομασία «Μισθώματα ακίνητης περιουσίας».
Η απόδοση του μισθώματος στους δικαιούχους Δήμους ενεργείται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
μετά την εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό Εξόδων του ΥΠΕΣ Ε.Φ. 07−120 «Τοπική Αυτοδι−
οίκηση» − ΚΑΕ 2299.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F

(2)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CANDIA MARIS» με
δ.τ. «CANDIA MARIS A.E.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 36115/ΥΠΕ/4/00340/Ε/Ν.3299/21−8−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Αντα−
γωνιστικότητας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΑΒ ΑΕ=» με δ.τ.
«MARIS HOTELS S.A.», που αναφέρεται στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας Candia Maris, κατηγορίας 5*,
δυναμικότητας 33 δωματίων − 79 κλινών, στη θέση Αμμουδάρα του Νομού Ηρακλείου με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών
εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (3.438.995,00) €.
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ (859.749,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ (859.748,00 €), που αποτελεί ποσο−
στό 25,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης,
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
πόσο του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δεκαεννέα
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (1.719.498,00
€), που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης επένδυσης,
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 31/3/2009,
στ) δεν προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων ερ−
γασίας σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση.
ζ) Την από 13/6/2013 (Πρακτικό 590) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ, 15 του
Ν. 3299/2004.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του ποσού της επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων μιας
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα
επτά λεπτών (501.489,87 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(3)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης του
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CANDIA
MARIS» με δ.τ. «CANDIA MARIS Α.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04
Mε την υπ’ αριθ. 36117/ΥΠΕ/4/00155/Ε/Ν,3299/21−8−2013
απόβαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστι−
κότητας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΑΒ Α.Ε.» με δ.τ. «MARIS HOTELS S.A.»,
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας CANDIA MARIS,
δυναμικότητας 586 κλινών − 256 δωματίων, στη θέση
Αμμουδάρα Γαζίου. του Νομού Ηρακλείου με τους εξής
όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
επτά εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (7.736.400,00) €.
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα ευρώ (1.934.100,00 €),
που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο πόσο των
δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (2.707.740,00 €),
που αποτελεί ποσοστό 35,00% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
πόσο τριών εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (3.094.560,00 €), που αποτελεί
ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.
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ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 15/12/2008.
στ) δεν προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων ερ−
γασίας σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση.
ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/2004: 13/6/2013 (Πρακτικό 590)
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του ποσού της επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδο−
μήντα ευρώ (1.353.870,00 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 36199/318
(4)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013−2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
«περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ 86/69».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ Β΄
757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις αριθ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23.12.97
(ΦΕΚ Β΄ 68/1998) και 87578/703/6.3.07 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινής
υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
5. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
6. Την υπ’ αριθ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του
Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2013 −2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την
κυνηγετική περίοδο 2013−14 στην περιοχή που βρίσκεται
εκτός των ορίων, του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας
ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας
πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 16 Αυγούστου 2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(5)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΠ/108019/44393/Π10/5/
00466/Ε/Ν.3299−04/22.11.2012 απόφασης ολοκλήρωσης
του Περιφερειάρχη Κρήτης ε αύξηση της επένδυσης
της επιχείρησης «ΣΦΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμ−
φωνα με το αρ. 3 παρ. 1 iν του Ν.3299/2004 και το αρ.
16 παρ. 2δ του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011 και το
άρθρο 241 παρ. 4α & 4β του Ν.4072/2012.
Με την ΔΙΑΠ/83863/30430/Π10/5/00466/Ε/Ν.3299.04/
20.8.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης της
επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

ΣΦΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε

Είδος Επένδυσης

ΙΔΡΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ−
ΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης

Θέση "ΤΡΟΥΛΙ−ΜΑΛΙ" στο Δ.Δ.
Πόμπιας, Δήμου Μοιρών, Ν. Ηρα−
κλείου

Συνολικό Κόστος Επέν− 506.500,00€
δυσης σύμφωνα με την
απόφαση ολοκλήρωσης

Συνολικό Κόστος Επέν− 534.840,17€
δυσης σύμφωνα με την
τροποποίηση
Επιχορήγηση σύμφωνα
202.600,00€ (40%)
με την απόφαση ολοκλή−
ρωσης
Επιχορήγηση σύμφωνα 213.936,07€(40%)
με την τροποποίηση

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ.
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή»
και το Π.Δ. 33/201(ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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