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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

2

Ορισμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4

Απόφαση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΛΑΝΗ Ο.Ε.» με δ.τ.«ALTAMAR»
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με
την αριθμ. 68871/6259/ΠΟ6/5/00297/Ε/ν.3299/
04/25.08.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 62135/2330/ΠΟ6/5/
00297/Ε/ν.3299/04/03.07.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω επένδυση εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την
Α.Π.142581/5313/ 21.12.2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΗΛΦΝ) απόφαση ένταξης, με κωδικό ΜΙS 398030.

Αρ. Φύλλου 4151

β) του κεφ. Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου ως Πρωθυπουργού» (Α΄113).
ε) Την υπ' αριθμ. 1389/24-6-2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Απόσπαση υπαλλήλου στη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού».
2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, αποφασίζουμε:
Ανατίθενται στην Αφροδίτη Μπαλού του Ιωάννη
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 086967), μόνιμη υπάλληλο, Κατηγορίας ΠΕ,
κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία
Συντονισμού δυνάμει της υπ' αριθμόν 1389/24-6-2015
απόφασης απόσπασης του Υπουργού Επικρατείας, καθήκοντα Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Διοίκησης της
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμ. Υ 223
(1)
Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

Ο Πρωθυπουργός

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αριθμ. 56877
(2)
Ορισμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 19 και 20 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως ισχύει.

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
I

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
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ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129),
3. Τις διατάξεις του ν. 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την
τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
(Α΄ 220).
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117) και ιδίως τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3 παρ. 2.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 99), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 12α
του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66).
6. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112) και ιδίως το άρθρο 2, ως ισχύει,
7. Το π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών»
(Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το π.δ. 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από
τους διατάκτες (Α΄ 194).
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
10. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
11. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
12. Την Π23ΓΥΓΓ-8646/16.3.2015 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 379).
13. Την υπηρεσιακή ανάγκη.
14. Το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζεται από 01.01.2017 ως κύριος διατάκτης που
αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και
των εποπτευόμενων από αυτό φορέων ο Β΄ Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Σχέσεων με αναπληρωτή του
το Διευθυντή της Β2 Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων
με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία και λοιπές χώρες ΚΑΚ και
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παρακολούθησης ΟΣΕΠ. Αναπληρωτής του Β΄ Γενικού
Διευθυντή ως προς την αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις υπηρεσιακές
μετακινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζεται ο
Διευθυντής της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται
οι διατάξεις των παρ. Β4α, παρ. Β4γ, και παρ. Β6 της υπό
σημείο 12 υπουργικής απόφασης λόγω ασυμβίβαστου
των καθηκόντων του διατάκτη με τα καθήκοντα του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητες των εν λόγω διατάξεων μεταβιβάζονται στο Β΄
Γενικό Διευθυντή.
Από την αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και των
εποπτευόμενων από αυτό φορέων εξαιρείται και παραμένει στον Υπουργό Εξωτερικών η υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για δαπάνες απορρήτων
αναγκών. Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται εκ
παραλλήλου και από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
I

Αριθμ. οικ.: 61489/5303
(3)
Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
“Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”», όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43) με το οποίο τροποποιήθηκε το
άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄114).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (ΦΕΚ Α΄208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄210).
7. Τη με αριθμό Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
(ΦΕΚ Β΄ 3722).
8. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της
15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
9. Το με αριθμ. 720/07.07.2016 έγγραφό της «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.». (ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε.) με συνημμένη τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
10. Τη με αριθμ. 892/05.08.2016 γνωμοδότηση του
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
31 του ν. 4342/2015.
11. Τη με αριθμ. 35008/3430/22.07.2016 γνωμοδότηση
της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4042/2012,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
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12. Τη με αριθμ. 52267/01.11.2016 κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω8ΑΒ4653Π8-ΑΑΠ).
13. Το με αριθμ. 1196/29.11.2016 έγγραφο και το
αριθμ. 1304/12.12.2016 έγγραφο της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
14. Τη με αριθμό 286/28.11.2016 (ορθή επανάληψη
12.12.2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: ΩΖΘΝ7ΛΨ-ΘΓΤ).
15. Το γεγονός ότι από την κύρωση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη.
16. Το γεγονός ότι η απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας είναι τυπικά νόμιμη, αποφασίζουμε:
την κύρωση της με αριθμό 286/28.11.2016 (ορθή επανάληψη 12.12.2016) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4042/2012,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

(4)
Απόφαση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΛΑΝΗ Ο.Ε.» με δ.τ.«ALTAMAR»
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με
την αριθμ. 68871/6259/ΠΟ6/5/00297/Ε/ν.3299/
04/25.08.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 62135/2330/ΠΟ6/5/
00297/Ε/ν.3299/04/03.07.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω επένδυση εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την
Α.Π.142581/5313/ 21.12.2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛ7ΛΗΛΦΝ) απόφαση ένταξης, με κωδικό ΜΙS 398030.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την αριθμ. 146828/2473/Π06/5/00032/Ε/ν.3299/
04/20.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010, του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 και το άρθρο 78 του ν. 4399/
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2016, πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΛΑΝΗ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και αφορά στην ίδρυση
ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων, στην Δ.Ε. Αρτεμισίου
του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα
ευρώ και σαράντα έξι λεπτών #1.011.339,46€#.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό
252.834,87€, που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό
424.762,57€, που αποτελεί ποσοστό 42,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
δ) Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού
ανέρχεται σε ποσό 333.742,02€, που αποτελεί ποσοστό
33,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
ε) Πιστοποιείται ότι οι νέες θέσεις απασχόλησης της
επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσια Μονάδα Εργασίας
(Ε.Μ.Ε.).
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στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο
ποσό των 8.002,20€, και καλύφθηκε από εισφορές των
εταίρων που αποτέλεσαν εταιρικό κεφάλαιο.
ζ) Ορίζουμε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης την 16.12.2016.
η) Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης (Β΄ δόση), ήτοι των εκατόν εβδομήντα μία
χιλιάδων διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών #171.292,57€#. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει
μετά την αφαίρεση από την συνολική επιχορήγηση ποσού #424.762,57€# της 1ης δόσης ποσού #253.470,00€#,
που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και 85 παρ. 7 του
ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 143649/2415/12-9-2016
απόφαση Περιφερειάρχη «Σύσταση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου
λειτουργίας της» (ΦΕΚ 3012/τ.Β’/20-9-2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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