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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 535/13−11−2012 αίτησης θε−
ραπείας της εταιρείας «Επενδυτική Ασπροπύρ−
γου Α.Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/
821/8.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων. ........................................................................................
Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών. ....................
Ολοκλήρωση επένδυσης με τροποποίηση του φυσικού
αντικειμένου και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΙΩΤΗΣ−ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»......................
Ανάκληση της ΔΙΣΑΔΕ/965/Π09/4/77/Ε/Ν.3299/04,
20.02.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
ΔΙΣΑΔΕ/3056/ Π09/4/77/Ε/Ν.3299/04, 30−05−2008
απόφασης υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας
«Α.Β.Ε.Ξ. − Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλεί−
ας», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004............................
Τροποποίησης, Ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κό−
στους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης «ΒΑΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ»
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004,
το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2
του Ν. 3908/2011 και το ΠΔ 33/2011.................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ/Α.6/6/12932/834
(1)
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 535/13−11−2012 αίτησης θεραπεί−
ας της εταιρείας «Επενδυτική Ασπροπύργου Α.Ε.Τ.Ε.»
κατά της υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−2012 από−
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη−
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και

άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1, το
άρθρο 63 παρ. 2 και το άρθρο 45 παρ. 4, καθώς και τις
διατάξεις του Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρη−
ματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/97)
και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
3. Το Π.Δ. 84/2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών»,
το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 86/2012
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (141/Α).
4. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) «Σύσταση και
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»,
το Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄/1989) «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995
(ΦΕΚ 99 Α΄/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του
Π.Δ. 396/1989».
5. Την υπουργική απόφαση 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ
2094/Β/6−7−2012) του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Χατζηδάκη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών, και Δικτύων Σκορδά».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/4524/361/24/4/2012 (ΦΕΚ 1340
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «περί καθορισμού της
θέσης, της έκτασης και των ορίων Επιχειρηματικού
Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπροπύργου στα διοικητικά όρια
των Δήμων Ασπροπύργου και Φυλής της Περιφέρειας
Αττικής και έγκρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχει−
ρηματικού Πάρκου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. 492/12−9−2012 αίτηση της εταιρείας
«Επενδυτική Ασπροπύργου Α.Ε.Τ.Ε.» για την χορήγηση
εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας της παρ. 4 του
άρθρου 45 του Ν. 3982/11
8. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−12 υπουργική
απόφαση χορήγησης εξάμηνης παράτασης της προθε−
σμίας της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3982/11
9. Την υπ’ αριθμ. 535/13−11−2012 αίτηση θεραπείας της
εταιρείας «Επενδυτική Ασπροπύργου Α.Ε.Τ.Ε.» ενώπιον
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων για την τροποποίηση –
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−2012
απόφασης.
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10. Το από 20−11−2012 ενημερωτικό σημείωμα και την
εισήγηση της Υπηρεσίας προς τον Υφυπουργό.
11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ,
αποφασίζουμε:
1) Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 535/13−11−2012 αίτηση
θεραπείας της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Α.Ε.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/6/12718/821/8−11−
2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το
διατακτικό της οποίας αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Τη χορήγηση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 45 του
Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α΄/17−6−2011), παράτασης διάρκειας
τριών (3) μηνών από την 24−10−2012 που έληξε η σχετική
προθεσμία, υποβολής από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επι−
χειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπροπύργου στη Διεύ−
θυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασμό ποσού, σε μετρητά, ίσου τουλάχιστον με
το πέντε τοις εκατό (5%) του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται
στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό
Σχέδιο.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. Φ2−2312
Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών.

(2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
i. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε
με το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/05),
όπως ισχύει,
ii. του ν. 3103/2003 (άρθρο 3, παρ. 1),: «Έκδοση διαβατη−
ρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 23/Α/03), όπως ισχύει,
iii. του ν. 3190/2003 (άρθρο 12, παρ. 2) «Τροποποίηση
του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/03), όπως ισχύει,
iv. το π.δ. 524/1978 (άρθρο 8): «Περί κωδικοποιήσεως
εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 112/Α/78), όπως
ισχύει,
v. του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (ΦΕΚ 185/Α/88), όπως ισχύει,

vi. του Π.Δ. 85/2011 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/12),
vii. της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/12),
2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών διε−
νεργείται, με μέριμνα των κατά τόπους υπηρεσιών
Εμπορίου των Περιφερειών της χώρας, μία φορά κατ’
έτος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εποπτεύεται
από τη Δ/νση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, η οποία παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία
και οδηγίες.
2. Ο Περιοδικός Έλεγχος είναι υποχρεωτικός για τα είδη
των οργάνων που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση
Φ2−670/07 (ΦΕΚ 295/Β/2007), όπως ισχύει και υπόκεινται
σε νόμιμο έλεγχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειών της χώρας
καταρτίζουν, κατά την κρίση τους, το χρονοδιάγραμμα
διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου όσον αφορά τις
περιοχές της αρμοδιότητάς τους.
4. Για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου συγκρο−
τούνται Κλιμάκια Ελέγχου, θητείας ενός έτους, που στε−
λεχώνονται από τουλάχιστον τέσσερις υπαλλήλους των
υπηρεσιών Εμπορίου και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν,
η στελέχωση των Κλιμακίων συμπληρώνεται από υπαλ−
λήλους λοιπών υπηρεσιών. Για κάθε Κλιμάκιο Ελέγχου
ορίζεται ο επικεφαλής και ο αναπληρωτής αυτού. Οι
Αποφάσεις Συγκρότησης των Κλιμακίων, καθώς και τα
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου) του επικεφαλής και του ανα−
πληρωτή του κοινοποιούνται, αμέσως μετά την έκδοση
της Απόφασης Συγκρότησης, στη Δ/νση Μετρολογίας
και στη Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Κατά τον Περιοδικό Έλεγχο κάθε οργάνου εξετάζε−
ται η τεκμηρίωση, η σήμανση και η εν γένει κατά νόμο
λειτουργία του και επικολλάται επί του οργάνου μέτρη−
σης, από τους ελεγκτές, ειδικό σήμα, με το οποίο εφοδι−
άζονται ετησίως οι περιφερειακές υπηρεσίες Εμπορίου
από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταβάλ−
λονται τέλη, που βαρύνουν τους χρήστες των οργάνων.
Κατά την είσπραξη των τελών από τους υπαλλήλους
των Κλιμακίων Ελέγχου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.
6. Απαγορεύεται και ελέγχεται ως πειθαρχικό πα−
ράπτωμα η είσπραξη τελών Περιοδικού Ελέγχου και
η επικόλληση του αντίστοιχου σήματος, χωρίς να έχει
προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των οργάνων.
7. Το ύψος των τελών Περιοδικού Ελέγχου, καθορί−
ζεται από την υπουργική απόφαση Φ2−670/07 «Καθορι−
σμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων
και Σταθμών» (ΦΕΚ 295/Β/2007), όπως ισχύει.
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8. Τα έσοδα κάθε μήνα, με ευθύνη του Επικεφαλής των
Κλιμακίων Ελέγχου, κατατίθενται, εντός του πρώτου
δεκαημέρου του επόμενου μήνα, στον κωδικό εσόδου
ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού
Υπουργείου Ανάπτυξης “Λογαριασμός Μέτρων και Σταθ−
μών”» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Ειδικά για
το μήνα Δεκέμβριο, τα έσοδα κατατίθενται έως τις 31
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Αμέσως μετά την ως άνω
κατάθεση διαβιβάζεται στη Δ/νση Οικονομικού της Γενι−
κής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων το αποδεικτικό κατάθεσης, τα φύλλα από τα μπλοκ
είσπραξης που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάθεση,
καθώς και κατάλογος με τον αριθμό των ελεγχθέντων
οργάνων ανά κατηγορία.
9. Εντός του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους, κάθε περι−
φερειακή υπηρεσία Εμπορίου, προκειμένου να γίνει ο
λογιστικός έλεγχος, η αντιπαραβολή των στοιχείων και
η κατανομή των ποσών για κάθε Περιφερειακή Ενότητα,
ως δικαιούχου του 25% των εσόδων του προηγούμενου
έτους, σύμφωνα με το στοιχείο 1iii του σκεπτικού της
παρούσας, αποστέλλει στη Γεν. Γραμ. Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων τα ακόλουθα απολογιστικά
στοιχεία:
i. προς τη Δ/νση Οικονομικού, Συγκεντρωτική Κατά−
σταση στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι
αριθμοί και οι ημερομηνίες των αποδεικτικών κατά−
θεσης της παρ. 8, τα χρηματικά ποσά ανά κατάθεση,
καθώς και το συνολικά κατατεθέν ποσό, για όλο το
προηγούμενο έτος.
ii. προς τη Δ/νση Μετρολογίας, Συγκεντρωτική Κατά−
σταση στην οποία καταγράφεται ο αριθμός των ελεγ−
χθέντων οργάνων, ανά κατηγορία.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
(3)
Ολοκλήρωση επένδυσης με τροποποίηση του φυσικού
αντικειμένου και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑ−
ΜΙΩΤΗΣ−ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Με την ΑΠ. οικ. 49585/2643/21609/Π12/5/00019/Ε/Ν.3299/
04/19−12−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αι−
γαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της Εταιρείας «ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ−ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων (κατά την υπαγωγή
3 αστέρων), παρούσας συνολικής δυναμικότητας 110 δω−
ματίων 216 κλινών (εκσυγχρονίστηκαν τα 74 δωμάτια−152
κλίνες), στη θέση Εφταλού της Μήθυμνας Λέσβου, συ−
νολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ
1.824.535,000.
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Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
857.531,45 € που αποτελεί ποσοστό 47% του ενισχυό−
μενου κόστους της επένδυσης 1.824.535,00 €
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 967.003,55 €
που αποτελεί ποσοστό 53% του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης α) φυσικού αντικειμένου
ορίστηκε η 04.06.2010 και β) διοικητικής τακτοποίησης
η 19.12.2012.
Επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης επιχορήγησης,
ποσού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και τριών
λεπτών (11.610,03 €), λόγω μη ικανοποίησης του όρου
για την απασχόληση, όπως προσδιορίζεται στην παρά−
γραφο β) του άρθρου 6) της απόφασης υπαγωγής. Ο
συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με τον
νέο όρο της απόφασης ολοκλήρωσης είναι 16,617 ΕΜΕ
που αναλύεται σε 12,117 ΕΜΕ για τις υφιστάμενες και
4,5 ΕΜΕ για τις νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ύψους 417.155,70 €,
που προκύπτει μετά την αφαίρεση ποσού 11.610,03 €
(λόγω παρακράτησης για τις ΕΜΕ) από την προς κα−
ταβολή β΄ δόση της επιχορήγησης ποσού 428.765,73 €.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2δ) του Ν. 3908/2011 δεν
απαιτείται γνωμοδότηση από Γνωμοδοτική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
Αθανάσιος Γιακαλής
F
(4)
Ανάκληση της ΔΙΣΑΔΕ/965/Π09/4/77/Ε/Ν.3299/04,
20.02.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΣΑ−
ΔΕ/3056/ Π09/4/77/Ε/Ν.3299/04, 30−05−2008 απόφασης
υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «Α.Β.Ε.Ξ. − Ανώ−
νυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλείας», στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004.
• Με την απόφαση ΔΙ.Α.Π/300071/4475/Π09/4/77/
Ε/Ν.3299/04, 19−12−2012 του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, ανακαλείται η με αριθμό ΔΙΣΑΔΕ/965/Π09/4/77/
Ε/Ν.3299/04, 20−02−2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την ΔΙΣΑΔΕ/3056/Π09/4/77/Ε/Ν.3299/04, 30.05.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε, αφ ότου ίσχυσε
με την οποία έχει εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «Α.Β.Ε.Ξ. −
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλείας», που αναφέ−
ρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης
μονάδας επεξεργασίας ξύλου στην ΒΙ. ΠΕ. Πάτρας, της
Π.Ε. Αχαΐας, συνολικής δαπάνης ποσού 516.000,00 ευρώ.
• Η Εταιρεία υποχρεούται, για την επιστροφή στο
Δημόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορή−
γησης ποσού εκατόν δεκαέξι χιλιάδων εκατό ευρώ
(116.100,00 €), προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμι−
μων τόκων ύψους εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σα−
ράντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (62.249,48
€), λογιζομένων των τόκων από την ημερομηνία κατα−
βολής του ποσού της επιχορήγησης 12.06.2007 μέχρι
την 11.12.2012, ήτοι συνολικό ποσό επιστροφής ύψους
εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 178.349,48)

51292

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 και με τις διατάξεις περί ει−
σπράξεως Δημοσίων εσόδων.
• Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Π/09/5/78, 2η Συνεδρίαση με τη νέα σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 154881/2535/22−06−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά−
δας): 11−12−2012.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Τροποποίησης, Ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της επιχείρησης «ΒΑΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004, το αρ. 18 παρ. 6 του
Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το ΠΔ 33/2011.
Με την απόφαση: ΔΙΑΠ/113958/46625 Π10/5/406/Ε/Ν.3299−04/19/12/2012 του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η
τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

ΒΑΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Κατασκευή Θερμοκηπιακής μονάδας εκτάσεως 3.593,80 τ.μ.
για την παραγωγή κηπευτικών προϊόντων

Είδος Επένδυσης

«Θέση Γονικό» Δ.Δ. Σκουρβούλων
Δ. Φαιστού Ν. Ηρακλείου

Τόπος Εγκατάστασης
Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Αρχικής Επένδυσης

170.000,00 (100%)

Κόστος οριστικοποίησης

141.300,00(100%)

Επιχορήγηση

63.585,00 (45%)

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

2Ε.Μ.Ε

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επένδυσης

1 Ε.Μ.Ε

Υφιστάμενες ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

2 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που διατηρήθηκαν λόγω της επένδυσης

2 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

20−11−2012

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

20−11−2012

Να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης

25.335,00 €

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικο−
νομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή» και του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14.04.2011)
«Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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