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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3226/964/ΠΟ2/4/00108/Ε/Ν.3299/ 
2004/17−3−2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδο−
νίας Θράκης (ΙΕ/ΟΕ/75339/7657/Π02/4/00108/Ε/Ν.3299/ 
2004/28.12.2010) απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του Ν.3299/04), 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.» 
που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισµό µο−
νάδας κατασκευής κοσµηµάτων από χρυσό και ασήµι 
στο ∆.∆ Λιµεναρίων του ∆ήµου Θάσου του Ν.Καβάλας 
µε τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα 
ενός ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (354.671,78 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξη ευρώ 
και ενενήντα επτά λεπτών (159.956,97 €), που αποτελεί 
ποσοστό 45,10% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
µενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (194.714,81 €), που 
αποτελεί ποσοστό 54,90% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

Ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 8,69 Ε.Μ.Ε
Νέες 0,0 Ε.Μ.Ε
Σύνολο 8,69 Ε.Μ.Ε
ΣΤ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η  

30.7.2009.
Ζ) Την από 20/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα 
δυο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (108.432,31 €).

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (2)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «Κ. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθµ. ΙΕ/ΟΕ/3139/896/Π02/4/00192/Ε/Ν.3299/ 
2004/16−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας −Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75343/7659/Π02/4/00192/Ε/Ν.3299/2004/28−12−2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε το σηµ. γ, παρ.11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004), πιστοποι−
είται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «Κ. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ» που 
αναφέρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισµό µονάδος 
παραγωγής συστηµάτων αλουµινίου και σιδηροκατα−
σκευές στο ∆.∆. Πετρούσας του ∆ήµου Προσοτσάνης 
του Νοµού ∆ράµας, µε τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 
(1.284.951,86 €).

β) Η Ιδία συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρι−
ακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ 
ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (338.128,34 €) που 
αποτελεί ποσοστό 26,31% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

γ) Το ύψος του Τραπεζικού ∆ανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων 
(240.400,00 €) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 18,71% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τρι−
ών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (706.423,52 €) που 
αποτελεί ποσοστό 54,98% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάµενες 
0 ΕΜΕ, νέες 5 ΕΜΕ και συνολικές 5 ΕΜΕ.

στ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 06−
09−2010 (αυτοδίκαιη παράταση έως 21−08−2010 βάσει 
του Ν.3752/2009, άρθρο 4, παρ. 1 και κανονική άδεια 16 
ηµερών).

ζ) Την από 23−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνω−
µοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν.3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών 
(374.321,27 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3260/991/Π02/5/00100/Ε/Ν.3299/ 
04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75347/7662/Π02/5/00100/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 από−
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φαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το 
σηµ. γ, παρ. 11, άρθ. 7 του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό µονάδας παραγωγής 
µπύρας στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, του ∆. Κοµοτηνής του Ν. 
Ροδόπης, µε τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου εν−
νιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα 
ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (1.947.881,82 €).

(β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου εβδοµήντα µίας χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ (1.071.335,00 €), που αποτελεί πο−
σοστό 55% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων εβδοµήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (876.546,82€), 
που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάµενες 
48 ΕΜΕ, νέες 0 ΕΜΕ, σύνολο 48 ΕΜΕ.

(ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 23−8−2010.
(στ) Την από 20−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνωµο−

δότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/
2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ύψους τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών 
(438.284,02 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (4)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ Α.Ε.» δ.τ. 
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθµ. ΙΕ/ΟΕ/3212/959/Π02/5/00171/Ε/Ν. 
3299/04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75372/7677/Π02/5/00171/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 από−
φαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το 
σηµ. γ, παρ. 11, άρθ. 7 του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ Α.Ε.» δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΙΑ 
Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρω−
µένης µορφής λειτουργούσας ξενοδοχειακής µονάδας 
τριών αστέρων και 92 κλινών στην Κοµοτηνή του ∆. 
Κοµοτηνής του Ν. Ροδόπης, µε τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τρι−
ακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών 
(1.913.328,82 €).

(β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα 
ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (583.131,53 €), που 
αποτελεί ποσοστό 30,48% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

(γ) Το ύφος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(182.200,00 €), που αποτελεί ποσοστό 9,52% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λε−
πτών (1.147.997,29 €), που αποτελεί ποσοστό 60% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάµενες 
18,56 ΕΜΕ, νέες 2 ΕΜΕ, σύνολο 20,56 ΕΜΕ.

(στ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 14−10−10.
(ζ) Την από 23−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνωµο−

δότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/
2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους εξακοσίων µίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (601.681,92 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (5)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΝΑ−
ΤΙΑ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθµ. ΙΕ/ΟΕ/3208/957/Π02/5/00240/Ε/Ν. 
3299/04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης) (ΙΕ/
ΟΕ/75345/7660/Π02/5/00240/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 από−
φαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το 
σηµ. γ, παρ. 11, αρθ. 7 του Ν. 3299/2004), πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό σπορελαιουργείου 
στο 2ο χλµ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης − Συνόρων του ∆. 
Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, µε τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατοµµυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων ογδόντα ευρώ 
(2.086.080,00 €).

(β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων είκοσι µίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ 
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(521.520,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος του Τραπεζικού ∆ανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων 
δέκα έξι ευρώ (417.216,00 €), που αποτελεί ποσοστό 20% 
επί του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυ−
σης.

(ε) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.147.344,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόµενης επένδυσης.

(στ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάµε−
νες 24,92 ΕΜΕ, νέες 0 ΕΜΕ, σύνολο 24,92 ΕΜΕ.

(ζ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 2−11−2010.
(η) Την από 20−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνω−

µοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 
3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους ενός εκατοµµυρίου τριάντα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.033.344,00 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (6)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΜΑΚΡΗΣ ∆. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» δ.τ. «ΣΩΛΗ−
ΝΟΜΠΕΤΟΝ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την υττ’ αριθµ. ΙΕ/ΟΕ/3213/960/Π02/5/00043/Ε/Ν. 
3299/04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75346/7661/Π02/5/00043/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 από−
φαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το 
σηµ. γ, παρ. 11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΜΑΚΡΗΣ ∆. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» δ.τ. «ΣΩΛΗΝΟΜΠΕΤΟΝ» 
που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας παραγωγής τσι−
µεντοπροϊόντων στο 2ο χλµ. Προβατώνα − Τυχερού του 
∆. Σουφλίου του Ν. Έβρου, µε τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός 
ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (479.121,23 €).

(β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (216.126,80 €), που αποτελεί ποσοστό 
45,109% επί του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενε−
νήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών 
(262.994,43€), που αποτελεί ποσοστό 54,891% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάµενες 
0 ΕΜΕ, νέες 2 ΕΜΕ, σύνολο 2 ΕΜΕ.

(ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 14−6−2010.
(στ) Την από 20−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνωµο−

δότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/
2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων 
εξήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (137.760,30 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (7)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι. − ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ−
∆Η Ε.Π.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3126/884/Π02/5/00121/Ε/Ν.3299/ 
04/16/03/2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μα−
κεδονίας Θράκης (ΙΕ/ΟΕ/75366/7673/Π02/5/00121/Ε/
Ν.3299/04/28/12/2010 απόφαση της Γενικής Γραµµατέ−
ως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του 
Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΜΠΟΛΙ−
∆ΗΣ Ι. − ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η Ε.Π.Ε» που αναφέρεται στην 
ίδρυση µονάδας τεµαχισµού −τυποποίησης κρέατος και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων στη θέση 6ο χιλ. Αλε−
ξανδρούπολης − Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 
του Ν. Έβρου, µε τους εξής όρους;

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τοµµυρίου οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα 
ευρώ και δέκα λεπτών (1.008.649,1 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακο−
σίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα 
δύο ευρώ και εννέα λεπτών (254.392,09 €), που αποτελεί 
ποσοστό 25,221% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
µενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος του Τραπεζικού ∆ανείου ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (200.500,00 €),
που αποτελεί ποσοστό 19,88% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

∆) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ και ενός λεπτού (553.757,01 €), που 
αποτελεί ποσοστό 54,90% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

Ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 0 ΕΜΕ
Νέες 3 ΕΜΕ
Σύνολο 3 ΕΜΕ
ΣΤ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 

24/03/2010.
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Ζ) Την από 24/09/2010 και 23/12/2010 (Πρακτικό 91 και 
92) οµόφωνη Γνωµοδότηση της Επιτροπής του όρθρου 
7, παρ. 15 του Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού διακοσίων εβδοµήντα οχτώ χιλιάδων 
επτακοσίων εβδοµήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών 
(278.770,53 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (8)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑ−
∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3127/885/Π02/4/00079/Ε/Ν. 3299/
04/16/03/2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας −Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75382/7683/Π02/4/00079/Ε/Ν.3299/04/28/12/2010 από−
φαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε το 
σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του Ν.3299/04), πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση εκσυγχρονισµός 
µονάδας παραγωγής παραδοσιακού χαλβά στη θέση 
Άγιος Αθανάσιος του Ν. ∆ράµας, µε τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό ορισπκοποιούµενο ενισχυόµενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 
σαράντα µία χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων 
ευρώ (541.374/00 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακοσί−
ων σαράντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τριών 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (245.783,80 €), που αποτελεί 
ποσοστό 45,40% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
µενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (295.590,20 €), που 
αποτελεί ποσοστό 54,60% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

∆) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 0 ΕΜΕ
Νέες 2,5 ΕΜΕ
Σύνολο 2,5 ΕΜΕ
Ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 

8/12/2009.
ΣΤ) Την από 23/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εννιακο−
σίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών 
(166.947,38 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (9)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3128/886/Π02/5/00192/Ε/Ν.3299/04/16/03/ 
2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΙΕ/
ΟΕ/75379/7682/Π02/5/00192/Ε/ΙΜ.3299/04/28/12/2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε το σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του Ν.3299/04), πιστοποι−
είται η ολοκλήρωση −οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που 
αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας κατασκευής µεταλ−
λικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών στη 
θέση 3ο χιλ. ∆ράµας − Καλαµποκιού του Ν. ∆ράµας, 
µε τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυ−
ρίου τριακοσίων µία χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα 
ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.301.741,63 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντακο−
σίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τρι−
ών ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (585.783,74€), 
που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόµενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εφτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (715.957,89 €), που 
αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

∆) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 0 ΕΜΕ
Νέες 2 ΕΜΕ
Σύνολο 2 ΕΜΕ
Ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 

12/07/2010. 
Στ) Την από 23/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξα−
κοσίων εβδοµήντα οχτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτών 
(369.678,21 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
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    (10)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση και 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΣΙΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04.

  Με την ΙΕ/ΟΕ/3125/883/Π02/5/00151/Ε/Ν. 3299/04/16/03/ 
2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης Μακεδονίας −Θράκης (ΙΕ/ΟΕ/75376/7680/
Π02/5/00151/Ε/Ν.3299/04/28/12/2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, 
άρθρο 7 του Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΙΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που αναφέ−
ρεται στην επέκταση υφιστάµενης µονάδας φωτιστικών 
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου στη θέση στο 6ο 
χιλ. της Ε.Ο. Ξάνθης Καβάλας του ∆.∆. Ξάνθης, µε τους 
εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακο−
σίων µία χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και 
είκοσι οχτώ λεπτών (601.648,28 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων εβδοµήντα χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα ένα 
ευρώ και εβδοµήντα τριών λεπτών (270.741,73 €), που 
αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ 
και πενήντα πέντε λεπτών (330.906,55 €), που αποτελεί 
ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
µενης επένδυσης.

∆) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 0 ΕΜΕ
Νέες 1 ΕΜΕ
Σύνολο 1 ΕΜΕ
Ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 9.7.2010.
Στ) Την από 23/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριά−
ντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (166.632,69 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (11)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΞΕΝΟ−
∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3129/887/Π02/5/00176/Ε/Ν.3299/ 
04/16/03/2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Γενι−

κού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μα−
κεδονίας Θράκης (ΙΕ/ΟΕ/75364/7672/Π02/5/00176/Ε/
Ν.3299/04/28/12/2010 απόφαση της Γενικής Γραµµατέ−
ως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του 
Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «∆ΗΜΗΤΡΙ−
ΟΣ ΝΙΚ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ − ΤΕΧΝΙΚΗ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ −ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. 
«∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται 
στην επέκταση υφιστάµενης µονάδας λατόµευσης και 
αξιοποίησης µαρµάρων στη θέση Θάσος του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος Θάσου του Ν. Καβάλας, µε τους εξής 
όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (337.531,56 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό 
πενήντα µία χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ 
και είκοσι ένα λεπτών (151.889,21 €), που αποτελεί ποσο−
στό 45,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

Γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (185.642,35 €), που 
αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

∆) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 32,89 ΕΜΕ
Νέες 0 EMΕ
Σύνολο 32,89 ΕΜΕ
Ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 

07/09/2010.
ΣΤ) Την από 23/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εξα−
κοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(185.642,35 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

   (12)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επεν−
δύσεως της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3130/888/Π02/5/00019/Ε/Ν.3299/ 
04/16/03/ 2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μα−
κεδονίας Θράκης (ΙΕ/ΟΕ/75374/7679/Π02/5/00019/Ε/
Ν.3299/04/28/12/2010 απόφαση της Γενικής Γραµµατέ−
ως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, άρθρο 7 του 
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Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποί−
ηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» 
που αναφέρεται στην επέκταση µονάδας παραγωγής 
για πορτάκια κουζίνας −εκσυγχρονισµό βιοµηχανίας 
επεξεργασίας ξύλου στη θέση Προβατώνας του νυν 
∆ήµου Σουφλίου (πρώην ∆ήµου Τυχερού) του Ν. Έβρου, 
µε τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυ−
ρίου οχτακοσίων δεκατριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα 
δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.813.182,99 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέ−
ντε ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (453.295,74€), 
που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόµενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος του Τραπεζικού ∆ανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εφτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακο−
σίων εβδοµήντα τριών ευρώ και είκοσι ένα λεπτών 
(725.273,21€), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

∆) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων 
δεκατεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (634.614,04€), 
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

Ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 285 ΕΜΕ
Νέες 7 ΕΜΕ
Σύνολο 292 ΕΜΕ
ΣΤ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 

9.9.2010.
Ζ) Την από 23/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−

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

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(284.614,04 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (13)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ» µε δ.τ. «ΑΡ−
ΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ», η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ.  ΙΕ/ΟΕ/3254/988/Π02/5/00196/Ε/Ν.3299/
04/17−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας−Θράκης (υπ’ αριθ. 
ΙΕ/ΟΕ/75377/7681/Π02/5/00196/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας−Θράκης) πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
−οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΑΡ−

ΝΕΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ» µε δ.τ. «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό αρτοποιείου στο 
Πρωτοκκλήσι του νυν ∆. Σουφλίου (πρώην ∆. Ορφέα) 
του Ν. Έβρου, µε τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
ενενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών 
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (198.953,22 €).

(β) Η ιδία συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των ογδό−
ντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτών (89.528,95 €) που αποτελεί πο−
σοστό 45,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσ−
σάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών (109.424,27 €) που 
αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 2 ΕΜΕ, Νέες 0 ΕΜΕ, Συνολικές 2 ΕΜΕ.
(ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 12−08−2010.
(στ) Την από 23−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνω−

µοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του
Ν. 3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της επιχορήγη−
σης ύψους εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών (109.424,27 €).

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (14)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΗΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε δ.τ. 
«ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ −SAMOTHRAKI VILLAGE», 
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ.  ΙΕ/ΟΕ/3252/986/Π02/5/00069/Ε/Ν.3299/ 
04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας−Θράκης (υπ’ αριθ. 
ΙΕ/ΟΕ/75337/7656/Π02/5/00069/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας−Θράκης) πιστοποιείται η ολοκλήρω−
ση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΗΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε δ.τ. «ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ −SAMOTHRAKI VILLAGE» που αναφέρε−
ται στον εκσυγχρονισµό και επέκταση ξενοδοχειακής 
µονάδας 28 κλινών, 3 αστέρων µε επιπλέον 20 κλίνες 
στην Παλαιόπολη, του ∆. Σαµοθράκης Ν. Έβρου, µε τους 
εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσί−
ων ογδόντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι εφτά ευρώ 
και ογδόντα έξι λεπτών (686.727,86 €).

(β) Η ιδία συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εβδοµήντα εφτά χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και εξή−



14902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

ντα λεπτών (177.048,60 €), που αποτελεί ποσοστό 25,78% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) 
που αποτελεί ποσοστό 17,47% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδο−
µήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (389.679,26€), 
που αποτελεί ποσοστό 56,74% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόµενης επένδυσης. Το ποσό αυτό της επιχο−
ρήγησης αναλύεται ως εξής:

− Σε ποσό 245.932,05 €, ήτοι ποσοστό 55,00% για την 
1η ενότητα της επένδυσης ύψους 447.149,19 €.

− Σε ποσό 143.747,20 €, ήτοι ποσοστό 60,00% για την 
2η ενότητα της επένδυσης ύψους 239.578,67 €.

(ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 1,33 ΕΜΕ, Νέες 1,28 ΕΜΕ, Συνολικές 2,61 

ΕΜΕ.
(στ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 01−03−2010 

(αυτοδίκαιη παράταση έως 18.02.2011 βάσει του άρθρου 
13, παρ. 1 του Ν.3840/2010).

(ζ) Την από 20−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνωµο−
δότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/
2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της επιχορήγη−
σης ύψους τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξα−
κοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών 
(389.679,26 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

(15)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ.  ΙΕ/ΟΕ/3251/985/Π02/4/00189/Ε/Ν.3299/ 
04/17−3−2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας−Θράκης (υπ’ αριθ. 
ΙΕ/ΟΕ/75356/7669/Π02/4/00189/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας−Θράκης) πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που αναφέρεται στην 
µετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµό µονάδας κοπής 
και επεξεργασίας µαρµάρων στο Πολύστυλο του νυν 
∆. Καβάλας (πρώην ∆. Φιλίππων) του Ν. Καβάλας, µε 
τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εβδοµήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και δύο 
λεπτών (170.468,02 €).

(β) Η ιδία συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των εβδο−
µήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ και 

τριάντα εννιά λεπτών (77.358,39 €) που αποτελεί ποσο−
στό 45,38% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εννιά και εξήντα 
τριών λεπτών (93.109,63€) που αποτελεί ποσοστό 54,62% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 1 ΕΜΕ, Νέες 0 ΕΜΕ, Συνολικές 1 ΕΜΕ.
(ε) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 10−09−2010.
(στ) Την από 20−12−2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη γνω−

µοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του
Ν. 3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ύψους σαράντα οχτώ χιλιάδων δώδεκα ευρώ και 
είκοσι ενός λεπτών (48.012,21 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    (16)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3216/ 962 /Π02/4/00148/Ε/Ν.3299/ 
2004/17−3−2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης που εκδόθηκε σύµφωνα µε το σηµ. γ, παρ. 11, 
άρθρο 7 του Ν.3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΑ−
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» που αναφέρεται στην 
ίδρυση Επιπλοξυλουργείου στο ∆.∆ Χωριστής, ∆ήµου 
∆ράµας του Ν.∆ράµας, µε τους εξής όρους:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ 
ευρώ και δέκα λεπτών (597.188,10 €).

Β) Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εξήντα χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και 
σαράντα τέσσερα λεπτά (160.772,44 €), που αποτελεί 
ποσοστό 26,922% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όµενης επένδυσης.

Γ) Το ύψος του Τραπεζικού ∆ανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 
δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (107.962,20 €), που αποτελεί 
ποσοστό 18,078% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όµενης επένδυσης.

∆) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πε−
νήντα τριών ευρώ και σαράντα έξη λεπτών (328.453,46 
€), που αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόµενης επένδυσης.

Ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής:
Υφιστάµενες 0,00 Ε.Μ.Ε
Νέες 1,00 Ε.Μ.Ε
Σύνολο 1,00 Ε.Μ.Ε.



ΣΤ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 
01/06/2010.

Ζ) Την από 20/12/2010 (Πρακτικό 92) οµόφωνη Γνω−
µοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων, πέντε ευρώ και 
σαράντα τεσσάρων λεπτών (180.005,44 €).

  Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 3815 (17)
Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των τρι−

ών πρώην ∆ήµων που συνέστησαν τον ∆ήµο Χαλ−
κηδόνος και σύσταση νέας Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης.

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109,112, 280 και 

283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄) σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 252−264 του Ν. 3463/2006 «Κώδι−
κας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).

2) Τις υπ’ αριθµ. εγκυκλίους 11/2011 και 9/2010 του ΥΠΕ−
ΣΑΗ∆.

3) Την υπ’ αριθµ. 13804/26.4.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης περί ελέγχου νοµιµότητας της αριθµ. 26/2011 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλκηδόνος, 
αποφασίζει οµόφωνα:

Την συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσε−
ων του ∆ήµου Χαλκηδόνος:

1. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Αθανασί−
ου» µε τον διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.∆.Α.Α.», συστήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 129/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, η οποία εγκρίθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. 13.175/2008, απόφαση του Γ.Γ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1381/Β΄/15−7−2008.

2. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χαλκηδόνας» 
µε τον διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.∆Η.Χ.», συστήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 133/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Χαλκηδόνας, η οποία εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 18776/18−12−2008, απόφαση του Γ.Γ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2688/Β΄/31−12−2008.

και
3. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κουφαλίων» µε 

τον διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Κ.»,που συστήθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 187/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Κουφαλίων, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. Πρωτ. 28353/27−10−2008, απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2352/Β΄/20−11−2008 και τη 
δηµιουργία νέας ενιαίας Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επι−
χείρησης σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» µε διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.Ε.Χ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΣΚΟΠΟΣ: Η οργάνωση λειτουργικών δραστηριοτή−
των και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους 
τοµείς:

Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Αρθρο 
75 παρ 1 περιπτ στ’)

− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευµατικού κέ−

ντρου,
− η λειτουργία µουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
− η λειτουργία φιλαρµονικής
Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 

75 παρ 1 περιπτ στ’)
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης
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 προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρεια τους.

> 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 παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές 
Ακτές − Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

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

> η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου

> Η διαχείριση µιας ιαµατικής πηγής της περιοχής
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβά−

νονται:
− Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας
− η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
− Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του ∆ήµου.
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η διάρκεια της επιχείρη−
σης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της 
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορί−
ζεται το δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου (Εθν .Αντι−
στάσεως 36 − Τ.Κ. 57100 Κουφάλια) στην ∆ηµοτική Κοι−
νότητα Κουφαλίων, όπου είναι και η έδρα του ∆ήµου 
Χαλκηδόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ως κεφάλαιο της επιχειρήσεις ορίζεται το 
άθροισµα των Κεφαλαίων των συγχωνευοµένων επιχειρή−
σεων όπως αυτό καταγράφηκε στα ισοζύγια της 31/12/2010. 
Το κεφάλαιο της ∆Η.Κ.Ε.Κ µε 31/12/2010 ήταν 58.694,06 €, 
της ∆Η.Κ.Ε.∆Α.Α ήταν 29.347,03 € και της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Χ ήταν 
200.000,00€, δηλαδή σύνολο 288.041,09 €.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία της επιχείρησης θα είναι η κι−
νητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευοµένων κοι−
νωφελών επιχειρήσεων.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από έντεκα−µελές 
(11) διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται 
µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό συµ−
βούλιο. Από τα µέλη αυτά:

• έξι (6) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και εξ 
αυτών οι τρεις (3) προέρχονται από τη µειοψηφία.

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τέσσερις (4) είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 
επιχείρησης, διότι η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους 
από είκοσι (20) εργαζόµενους. Εάν στο µέλλον αυξηθεί ο 
αριθµός των εργαζοµένων άνω των 20, θα προστίθεται 
ως µέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος θα υποδεικνύεται από τη γενική 
συνέλευση αυτών, σε βάρος του αριθµού των δηµοτών, 
οι οποίοι από τέσσερις (4) θα γίνουν τρεις (3)

Η θητεία του ∆Σ ακολουθεί την θητεία του δηµοτικού 
συµβουλίου

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Χαλκηδόνος 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 Φορέων.

• Οι ∆ωρεές, 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 διάρκειας της µε απόφαση 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 Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα 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 ∆ήµο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

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

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κουφάλια, 10 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010442705110012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


