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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

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

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16335/ΥΠΕ/5/00118/Ν. 3299/04/ 
12−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλή−
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ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENERBANK 
A.E.» που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολ−
ταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο 
Δ.Δ. Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας του Νομού 
Τρικάλων, με τους εξής όρους:

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

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

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

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

ε) Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 9−1−

2009.
ζ) Την από 10−3−2011 (Πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνω−

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

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

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΡΑ−
ΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14421/ΥΠΕ/4/01093/Ν.3299/04/13−
04−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12, εδάφιο 
β’, του Νόμου 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − 
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» που αναφέρεται 
στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με 
την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσε−
ων της ξενοδοχειακής μονάδας ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε., 
στο 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης Θεσσαλονίκης, του Δή−
μου Αλεξανδρούπολης, του Νομού Έβρου, με το κίνητρο 
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων 
ευρώ (5.876.000,00 €) το οποίο αναλύεται σε συμβατική 

επένδυση 3.829.000,00 € και επένδυση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 2.047.000,00 €

• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(1.082.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 28,26% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης συμβατικής επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλι−
άδων πεντακοσίων ευρώ (1.914.500,00 €), που αποτελεί 
ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης συμβατικής επένδυσης.

• Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων ευρώ (832.500,00€) που αποτελεί ποσοστό 21,74% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης συμβατικής 
επένδυσης.

• Το ύψος της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω−
σης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.023.500,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης με χρηματοδοτική μίσθωση, 
ύψους 2.047.000,00 €, η οποία καταβάλλεται σε τριμη−
νιαίες δόσεις και όχι πέρα της πενταετίας.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης επένδυσης 03.11.2010
• Την πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης συνολικής 

απασχόλησης 53,28 ΕΜΕ συνολικά, έναντι 55,96 ΕΜΕ που 
προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

• Την από 10/03/2011 (πρακτικό 561) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Νόμου 3299/04.

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης συμβατικής 
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου ογδόντα δύο χι−
λιάδων ευρώ (1.082.000,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ και ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο.Ε.» η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16481/ΥΠΕ/4/00908/Ε/Ν.3299/13−
4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β 
του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥ−
ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ισχύος 99,00 K.W., στο Δ.Δ. Κορακοβουνίου 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00)€.

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

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (202.500,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 30,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 29/6/2009.
στ) Δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−

θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 17/03/2011 (Πρακτικό 
562Α).

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους εξήντα έξι χιλι−
άδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (66.375,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «VERILOG ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16329/ΥΠΕ/4/00740/Ν. 3299/04/ 
12−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«VERILOG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας στην Βιομη−
χανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων στο Δ.Δ. Ζωοδόχου, 
του Δήμου Ζίτσας, του Νομού Ιωαννίνων, με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντα−
κοσίων ευρώ (5.790.500,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (1.535.758,00) €, που 
αποτελεί ποσοστό 26,52% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων εκατόν 
σαράντα δύο ευρώ (3.180.142,00) €, που αποτελεί ποσο−
στό 54,92% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τεσσάρων χι−
λιάδων εξακοσίων ευρώ (1.074.600,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 18,56%, του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

ε) Την πιστοποίηση 9 ατόμων ή 9 ΕΜΕ, έναντι 17 ατό−
μων ή 15,5 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην εγκριτική από−
φαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
25−1−2010.

ζ) Την από 10−3−2011 (Πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα χιλιά−
δων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.711.004,50) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)

    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16327/ΥΠΕ/5/00864/Ν.3299/ 
04/12−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 3*, στη θέση Καρδά−
μαινα του Δήμου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ 
(5.271.000,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακο−
σίων εβδομήντα ευρώ (1.640.970,00) €, που αποτελεί 
ποσοστό 31,13% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα ευρώ (2.266.530,00) €, που απο−
τελεί ποσοστό 43,00% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.363.500,00 €) που απο−
τελεί ποσοστό 25,87%, του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

ε) Την πιστοποίηση 26 θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 18,51 ΕΜΕ έναντι 34 ατόμων που αντιστοιχούν σε 
19 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 27−10−
2010.

ζ) Την από 10−3−2011 (Πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων 
επτακοσίων ογδόντα ευρώ (1.180.780,00) €.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(6)
    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΚΤΕΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16332/ΥΠΕ/5/00541/Ν. 3299/04/ 
12−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΕΕ», που αναφέρεται στην 
ίδρυση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρή−
σης, επί των οδών Ιδομενέως, Κορωναίου, Αγίου Τίτου 
και Ευρώπης, στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Ηρακλεί−
ου, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων πεντακοσίων εφτά χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι ενός ευρώ (5.507.621,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οκτα−
κοσίων έντεκα ευρώ (1.421.811,00) €, που αποτελεί ποσο−
στό 25,81% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων δέκα ευρώ (2.753.810,00) €, που αποτελεί 
ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων ευρώ (1.332.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 
24,19% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

ε) Την πιστοποίηση 15 θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 15 ΕΜΕ έναντι 23 ατόμων που αντιστοιχούν σε 
23 ΕΜΕ που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 22−10−
2010.

ζ) Την από 10−3−2011 (Πρακτικό 561 Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι μιας 
χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (1.421.810,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(7)
    Υπαγωγή της εταιρείας υπό σύσταση «Ι. ΤΖΩΡΤΖΗΣ − Σ. 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την 59613/ΥΠΕ/5/01161/Ε/Ν.3299/2004/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν.3299/04, της υπό σύσταση εταιρείας «Ι. 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ − Σ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μο−
νάδας κατηγορίας 5*, στο Δ. Πεταλιδίου, στον Νομό 
Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων 
εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (3.670.000,00€), και 
επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά 
χιλιάδων (2.197.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 59,864%.

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το 
ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο 
χιλιάδων (2.172.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 60,00%, που 
αναλογεί στην αρχική επένδυση και το ποσό των είκοσι 
πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 50,00%, 
που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι (20) νέες 
θέσεις απασχόλησης (11,40 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010 
(ομόφωνη). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(8)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

και ΣΙΑ Ο.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 60732/ΥΠΕ/5/01420/Ε/Ν.3299/04/29−
12−2010 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επι−
χείρησης «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αφορά την ίδρυση νέας μονά−
δας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στη 
θέση Αλμυρές Αργολικού του Δήμου Μιδέας του Νομού 
Αργολίδος, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός 
εκατομμυρίου εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων 
(1.161.200) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 46% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσά−
ρων χιλιάδων εκατόν πενήντα δυο (534.152) ευρώ.

Από την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις 
απασχόλησης (5 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(9)
    Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

LOGISTICS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 16234/ΥΠΕ/5/01857/Ε/Ν.3299/04/12−
4−2011 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της υπό 
σύσταση επιχείρησης «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ LOGISTICS Α.Ε.» για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αφορά την ίδρυση νέας μονά−
δας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στο 
Μακροχώρι του Δήμου Απόστολος Παύλος του Νομού 
Ημαθίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριών 
εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων 
(3.373.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 44% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι 
(1.484.120) ευρώ.

Από την επένδυση θα δημιουργηθούν 10 νέες θέσεις 
απασχόλησης (10 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 2−12−2010 
(κατά πλειοψηφία).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(10)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΖΕΥΞΗ − ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟ−

ΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΖΕΥ−
ΞΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 16233/ΥΠΕ/5/01762/Ε/Ν.3299/04/12−
4−2011 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρη−
σης «ΖΕΥΞΗ − ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟ−
ΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αφορά την Ίδρυση 
νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ−
σίδας, στο Δ.Δ. Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου του Νομού 
Θεσσαλονίκης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
(1.470.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 33% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων εκατό (485.100) ευρώ.

Από την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις 
απασχόλησης (5 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής:25−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(11)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «Θ. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16478/ΥΠΕ/5/00272/Ε/Ν. 3299/ 
13−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 
εδάφιο β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Θ. 
ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, στη θέση Ρώνη του Δ.Δ. Βασι−
λόπουλου, στο Δήμο Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοα−
καρνανίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00)€

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

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

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

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 27/5/2009.
στ) Δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
ζ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−

θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 10/3/2011 (Πρακτικό 
561Α)

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους εβδομήντα χι−
λιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (70.568,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 10640/2152 (12)
    Λύση επιχείρησης πρώην Δήμου Μώλου με την επωνυ−

μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μώλου, «Θερ−
μοπύλες».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

β) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

γ) του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» 
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δ) του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), 
σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604 /23−02−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον 
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας

3. Την αριθ. 7370/31−05−2000 (ΦΕΚ 745/Β΄/16−6−2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας περί Σύστασης Δημοτικής επιχείρησης Ανά−
πτυξης και Έργων Δήμου Μώλου − «Θερμοπύλες».

4. Την αριθ. 10657/19593/15−01−2009 (ΦΕΚ 95/Β΄/27−01−
2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας περί μετατροπής της ανωτέρω επι−
χείρησης σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Μώλου «Θερμοπύλες».

5. Το αριθ. 2179/23−02−2011 έγγραφο του Δήμου Μώλου−
Αγ. Κων/νου, καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος 
από 1−1−2011 Δήμου Μώλου, με το οποίο περιήλθε στην 
υπηρεσία μας η αριθ. 4/61/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με τη λύση της ανωτέρω επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:

Τη λύση της επιχείρησης Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Μώλου «Θερμοπύλες», για τους λόγους 
που αναφέρονται στην αριθ. 4/61/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μώλου −Αγίου Κωνσταντίνου.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μώλου−Αγίου 
Κωνσταντίνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 6 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 10641/2153 (13)
    Λύση επιχείρησης πρώην Δήμου Καμένων Βούρλων με 

την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κα−
μένων Βούρλων (Κ.Ε.Κ.Α.Β.)».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

β) του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

γ) του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» 

δ) του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), σχετικά 
με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις.

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον 
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Την αριθ. 11623/22−8−2003 (ΦΕΚ 1336/Β΄/18−9−2003) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερε−
άς Ελλάδας περί Σύστασης Αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης στο Δήμο Καμένων Βούρλων με την επωνυμία 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου 
Καμένων Βούρλων (ΔΕΚΑΠΑΒ)».

4. Την αριθ. 81117/14459/18−09−2009 (ΦΕΚ 2150/Β΄/2−10−
2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας περί μετατροπής της ανωτέρω επι−
χείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καμένων 
Βούρλων.

5. Το αριθ. 2178/23−02−2011 έγγραφο του Δήμου Μώλου−
Αγ. Κων/νου, καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος 
από 1−1−2011 Δήμου Καμένων Βούρλων, με το οποίο πε−
ριήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 4/60/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του σχετικά με τη λύση της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καμένων Βούρλων 
(Κ.Ε.ΚΑ.Β.), αποφασίζουμε:

Τη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινω−
φελής Επιχείρηση Δήμου Καμένων Βούρλων», για τους 
λόγους που αναφέρονται στην αριθ. 4/60/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μώλου −Αγίου Κωνσταντί−
νου.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μώλου−Αγίου 
Κωνσταντίνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 6 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 58 (14)
    Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

του Δήμου Πύλης σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΗΣ 

1.   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 102−103 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2. Του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 20 (παρ. 16) του Ν. 3731/2008,

3. Τις αριθμ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−1−2011 και οικ. 9104/εγκ. 
24/24−2−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των 
Δήμων» και «Διευκρινήσεις για αρμοδιότητες νπδδ και 
κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης» αντίστοιχα,

4. Τις συστατικές πράξεις όλων των υπό συγχώνευση 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δή−
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μων, που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Πύλης σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010.

5. Την αριθμ. 611/27210/5−4−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 
58/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Πύλης, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία: 

1) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ), ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης 
Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 9853/7−8−2000, ΦΕΚ Β/1080/31−8−
2000).

2) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ», 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 6155/9−5−2003, ΦΕΚ Β/625/20−5−2003).

3) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ» 
(αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 4010/22−
4−1999, ΦΕΚ Β/742/19−5−1999).

4) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ», ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ, (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 15785/4−11−2004, ΦΕΚ 
Β/1693/16−11−2004).

5) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ», 
ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 8454/15−7−1999, ΦΕΚ Β/1600/16−8−1999).

6) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ», ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ, (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 2055/23−2−1999, ΦΕΚ 
Β/211/12−3−1999).

7) «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΗΚΗΣ», ΔΗΜΟΥ 
ΠΙΑΛΕΙΩΝ, (ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 221, ΦΕΚ Α/103/26−
4−1989).

8) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΥ−
ΡΙΑΣ», ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. 
Περ. Θεσσαλίας: 1604/16−2−1999, ΦΕΚ Β/201/9−3−1999).

9) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΗ−
ΓΗΣ», ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. 
Περ. Θεσσαλίας: 1608/16−2−1999, ΦΕΚ Β/201/9−3−1999).

10) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟ−
ΣΕΡΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. 
Περ. Θεσσαλίας: 1605/16−2−1999, ΦΕΚ Β/201/9−3−1999).

11) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΥΓΑ−
ΡΙΑΣ», ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. 
Περ. Θεσσαλίας: 1602/16−2−1999, ΦΕΚ Β/201/9−3−1999).

12) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ», 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 1607/18−3−1999, ΦΕΚ Β/201/9−3−1999).

13) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ», 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 4662/23−4−1999, ΦΕΚ Β/812/21−5−1999).

14) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΜ−
ΦΩΝ», ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ, (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. 
Περ. Θεσσαλίας: 7572/23−5−2005, ΦΕΚ Β/755/6−6−2005).

15) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΠΥΛΗΣ−ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, (αρ. εγκριτικής από−
φασης Νομάρχη Τρικάλων: 14387/17−5−1989, ΦΕΚ Β/581/4−
8−1989).

16) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(ΚΑΠΗ)» ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, (αρ. εγκριτικής απόφα−
σης Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας: 6649/7−5−1997, ΦΕΚ Β/441/30−
5−1997).

17) «Γ΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», (αρ. εγκριτικής απόφασης Γ.Γ. Περ. 
Θεσσαλίας: 7337/15−6−1999, ΦΕΚ Β/1656/25−8−1999). 

18) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», (αρ. 
εγκριτικής απόφασης Νομάρχη Τρικάλων: 6848/19−4−
1994, ΦΕΚ Β/357/13−5−1994).

19) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» (αρ. 
εγκριτικής απόφασης Γ.Γ Περ. Θεσσαλίας: 22139/26−1−
1999, ΦΕΚ Β/66/3−2−1999).

20) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» (αρ. εγκριτικής 
απόφασης Γ.Γ Περ. Θεσσαλίας: 2498/29−2−2000, ΦΕΚ 
Β/292/10−3−2000).

και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο Δήμο Πύλης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» 
(Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ και με διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ 
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ». 

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων: 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):

• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας. 

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

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

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

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας.

• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

• Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

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

• παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
• βρεφοκομείων, 
• ορφανοτροφείων, 
• κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας, 
• ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
• γηροκομείων 
• ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
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• αναψυχής ατόμων με αναπηρία 
• Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλι−

κιωμένων (ΚΑΠΗ)
Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 

(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) 
− η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών,  
− η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής 

αγωγής, 
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής, 
− η λειτουργία ωδείου, 
− η λειτουργία φιλαρμονικής
Πολιτισμού και Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνε−

ται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) 
− Η ίδρυση και 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 ίδρυση, γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων ή άλλων 
αθλητικών υποδομών και η εκμετάλλευση των εγκατα−
στάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών.

− Η συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση δημο−
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης 
στο πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής προγραμμά−
των μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Προγράμματα, που υλοποιούνται από τα συγχωνευό−
μενα Ν.Π.Δ.Δ., συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο 
Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος ως 
προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέ−
ουν από τα προγράμματα αυτά. 

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία 
(13) μέλη, ως εξής: 

− Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

− Οκτώ (8) τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική 
εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με 
το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα). 
Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός 
των μελών τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική 
εμπειρία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ύψους 

400.000,00 €

και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

6. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη, ύψους 400.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00−
6715 του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 
2011 και για τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)

      Στην υπ’ αριθ. 73/2011 απόφαση Δημάρχου Κω που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/22−02−2011 (Τεύχος Β΄) στη 
σελίδα 4578 στον 14 στίχο εκ των άνω στην έκτη στήλη 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
στο ορθό: «ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ»
Στην υπ’ αριθ. 73/2011 απόφαση Δημάρχου Κω που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/22−02−2011 (Τεύχος Γ΄) στη 
σελίδα 4578 στον 15 στίχο έκτων άνω στην έκτη στήλη 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ» 
στο ορθό: «ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

  (Από το Δήμο Κω)  
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