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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «DEL 
MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ−
ΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «DEL MONTE», στην κατηγο−
ρία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επεν−
δυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η 
Περίοδος 2013), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της 
φορολογικής απαλλαγής.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1224/Π05/6/00039//Ν. 3908/2011/ 
28.02.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περι−
φερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 
2013) της επιχείρησης «DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «DEL 
MONTE» (φορέας), που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου 
δραστηριότητας: 10.39.22.01) στη θέση ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
− ΧΑΛΚΗΣ (12 χλμ) Τ.Θ. 1152, του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 
της Περιφέρεια Θεσσαλίας (Νομός Λάρισας), συνολικού 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους δύο εκατομμύρια 
τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ 
και είκοσι ένα λεπτά (2.491.605,21 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε επτακόσιες σαρά−
ντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτά (747.481,56 €), ήτοι ποσοστό 30,000% 
του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή 
της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.
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Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 59,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
    F

 (2)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕ−

ΛΟΣ Θ. ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ − ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΘΩΜΑ ΜΠΟΥ−
ΧΛΑΡΙΩΤΗ O.E.» με δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ O.E.», στην κατηγορία της Περιφερειακής 
Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 του N. 3908/2011 (2η Περίοδος 2013), όπως ισχύει, για 
την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2564/Π05/6/00056/Σ/Ν. 3908/ 
2011/25.02.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περι−
φερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η Περίοδος 
2013) της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩ−
ΤΗΣ − ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΘΩΜΑ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ O.E.» με 
δ.τ. «ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ O.E.», 
που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
01.46) στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΕΡΓΙΑ, 
ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Νομός Λάρισας),

συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους τρια−
κοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ (343.674,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν τριάντα επτά 
χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λε−
πτά (137.469,60 €), ήτοι ποσοστό 40% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 41,25 βαθμούς στη βαθμο−
λόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
    F

(3) 
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Α.&Σ. 

ΜΑΜΑΔΑΣ − Α. ΝΤΙΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΓΛΗ», στην κατηγορία 
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτι−
κών Σχεδίων του άρθρου 6 του N. 3908/2011 (1η Πε−
ρίοδος 2013), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1847/Π05/6/00040/Σ/Ν. 3908/ 
2011/28.02.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περι−
φερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 
2013) της επιχείρησης «Α.&Σ. ΜΑΜΑΔΑΣ − Α. ΝΤΙΡΙ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΙΓΛΗ» (φορέας), που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΑΙΓΛΗ» (ΚΑΔ 2008 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10.10.02) στη θέση 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 24, του Δήμου ΒΟΛΟΥ, της Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (Νομός Μαγνησίας),συνολικού επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου κόστους εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιά−
δες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα τέσσερα 
λεπτά (967.570,94 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσιες ογδό−
ντα επτά χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ 
λεπτά (387.028,38 €), ήτοι ποσοστό 40,000% του ενι−
σχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της 
επιχορήγησης.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 42,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
    F

 (4)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑ−

ΠΟΥΡΓΑΣ Κ. − ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ Δ. − ΤΣΑΓΚΑΣ Κ. ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TRIPLO 
RECYCLING», στην κατηγορία της Περιφερειακής Συ−
νοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 του N. 3908/2011 (2η Περίοδος 2012), όπως ισχύει, 
για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19561/144/Π03/6/00085/Σ/ 
N.3908/2011/27.2.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει και ειδικότερα στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτι−
κού σχεδίου (2η περίοδος 2012) της επιχείρησης «ΚΑ−
ΠΟΥΡΓΑΣ Κ. − ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ Δ. − ΤΣΑΓΚΑΣ Κ. ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TRIPLO RECYCLING» 
(φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗ−
ΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλά−
δου δραστηριότητας: 38.32.33) στη θέση ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, του Δήμου ΣΕΡΡΩΝ, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Σερρών), συνο−
λικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους τριακόσιες 
ογδόντα εννέα χιλιάδες ευρώ (389.000,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα 
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (194.500,00 €), ήτοι 
ποσοστό 50,00% του ενισχυόμενου κόστους και χορη−
γείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορο−
λογικής απαλλαγής.
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Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση 
της, ανέρχονται σε 3,00 που αντιστοιχούν σε 3,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 49,49 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

    F 
(5)

 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και Πιστοποί−
ηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Επέν−
δυσης, της εταιρείας με την επωνυμία «PAROS BAY 
A.E» που αφορά στον «Ολοκληρωμένης μορφής εκ−
συγχρονισμό του ξενοδοχείου ‘ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ’». 

 Με την Α.Π. 11918/254/Π/13/5/00009/Ε/14.02.2014 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε 
η Ολοκλήρωση, η Οριστικοποίηση του κόστους και η 
Πιστοποίηση Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «PAROS BAY 
A.E.» που αφορά στον «Ολοκληρωμένης μορφής εκσυγ−
χρονισμό του ξενοδοχείου ‘ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ’».

Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κό−
στους της επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των 
809.496,10 €.

Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των 
315.703,48 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 39,00% επί 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 

Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 244.467,82 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 30,20% 
επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου, ορίστηκε στο ποσό 
των 249.324,80 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 30,80% 
επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης. 

Ορίστηκε ως Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και Πιστο−
ποίησης Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της 
Επένδυσης η 13η Φεβρουαρίου 2014.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΔΙ.Α.Π. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ 
   F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 (6)

   Στην αριθ. Υ10β/Γ.Π.οικ.119111/24.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4Θ 
− 92 Ε) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθη−
κε στο Φ.Ε.Κ. 3383/31.12.2013 τ.Β΄, γίνεται η παρακάτω 
διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
 «Το εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται με χρηματικό 

ένταλμα μέσω των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου 
και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.»,

στο ορθό: 
«Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται με χρηματικό 

ένταλμα του Ε.Κ.Α.Β. και υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις.».

  (Από το Υπουργείο Υγείας)  
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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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 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.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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.: τηλ.: 210 8220885.

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 13:30

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