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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019.

2

Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2019.

3

Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή.

4

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
επιχείρησης «Α. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. “ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία είχε
υπαχθεί στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2011), για
την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης
και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65374/1428
(1)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α’168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
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3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (ΦΕΚ Α’40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό
Εργασίας».
6. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. της 08-04-1932
(ΦΕΚ Α’114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των
Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16
του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ Α’235) «περί χρονικών ορίων
λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. της 27-06-1932 (ΦΕΚ Α’212),
«περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
δώρου εργασίας διατάξεων».
8. Τις διατάξεις του β.δ. της 14-08-1950 (ΦΕΚ Α’202),
«περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α’95) «περί
χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του
άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973
(ΦΕΚ Α’ 342).
10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’222), «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’18).
11. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν 4144/
2013 (ΦΕΚ Α’88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
12. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
Α’154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ Α’ 115) για
τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων
των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και
άλλες διατάξεις».
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13. Την από 29/11/2018 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το
Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019, τις τριάντα (30) ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός
των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της
υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80
του ν. 4144/2013, «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων,
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ. της 27.6/4-7-1932, καθώς και των επιχειρήσεων στις
οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με
τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις
διατάξεις του π.δ. της 27.6/4-7-1932.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ 2018
(2)
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2019.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975
Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε
με το ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).
2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ
836/Β/12-5-2008) «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων
TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό, καθώς και τρόποι
διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα
άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο
εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. H διατίμηση κάθε δελτίου
TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοι-
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νοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος
με απόφασή μας..»
3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ
1691/Β/22-8-2008), «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης
του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων
TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».
4. Την από 19-12-2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις
22-12-2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την αριθμ. ΔΤΔ Β 1053255 ΕΞ 2018 ΑΥΟ (ΑΔΑ:
ΩΜ7046ΜΠ3Ζ-Λ3Α ΦΕΚ 1306/Β/13-04-2018) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους
για το έτος 2018».
6. Τα με αριθμ. Α9/0502/30-4-2018 και Α9/0722/
27-6-2018 έγγραφα της ΟΦΑΕ με τα οποία υπεβλήθησαν
ο ισολογισμός έτους 2017, τιμολόγιο αγοράς δελτίων TIR
του 2017 από τον διεθνή οργανισμό IRU και η έκθεση
ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αυτής.
7. Το με αριθμ. Α9/1107/5-11-2018 έγγραφο της ΟΦΑΕ
«Προϋπολογισμός 2019», με το οποίο υποβάλλει: α)
τον προϋπολογισμό του 2019, στον οποίο εμφανίζεται αύξηση των πωλήσεων των 6φυλλων δελτίων TIR
και μείωση των πωλήσεων των 14φυλλων δελτίων και
των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους, β) τιμολόγιο
αγοράς δελτίων TIR του 2018 από τον διεθνή οργανισμό IRU, γ)αντίγραφο κίνησης του προβλεπόμενου στο
άρθρο 8 της αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ
(ΦΕΚ 836Β/12-5-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αριθμ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΒΕΖΡΗΤ7Δ, ΦΕΚ 1303/Β’/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού και δ) το οργανόγραμμά της.
8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
(ΦΕΚ Β’ 3696/15-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου».
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
10. Την αριθμ.1/20-1-16 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
11. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960 (ΦΕΚ 968 Β’/22-3-2017)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (ΦΕΚ
Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
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Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και
των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2019,
ως ακολούθως:
α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
-14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ
ανά τεμάχιο.
- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο.
β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι
επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 175-19/2018
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
στους Αυτοδιοίκησης και στους Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 176.
2. Του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
3. Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκηση - Εμβάθυνση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης».
4. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 A’ /08.08.2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στους Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 208: «με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί
της συμβατικής τιμής», της παραγράφου 219 στα οποία
μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Το πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση
ή την οριστική απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια» και του άρθρου 221.

66159

5. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240 Α’ 2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Την αριθμ. 276433/2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Δυτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση της 181-17/16.09.2017
(ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων».
7. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει ρητά από τα άρθρα
208, 219 και 221 του ν. 4412/2016 η αρμοδιότητα της
Οικονομικής Επιτροπής, ως αποφαινόμενου οργάνου,
για την παραλαβή προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
8. Την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας ως προς την οργάνωση και
λειτουργία των δομών της περιφέρειας.
9. Την ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει
την μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ως αποφαινόμενο όργανο, για την παραλαβή προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΙN σύμφωνα με τα άρθρα 208, 219
και 221 του ν. 4412/2016.
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων Δημήτρη Μπιάγκη του Σπυρίδωνος, Γεώργιου Καλούδη του
Νικολάου, Θεόδωρου Γουλή του Σπυρίδωνος, Ιωάννη
Κορφιάτη του Χαραλάμπους, Αλέξανδρου Δεσύλλα του
Γεωργίου και Χρήστου Άνθη του Κωνσταντίνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 29 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Ι

(4)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της επιχείρησης «Α. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. “ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ Α.Ε.”, η
οποία είχε υπαχθεί στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2011), για την ενίσχυσή της με το κίνητρο
της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την 337896/80676/Π08/6/00003/Σ/ν.3908/2011/
11.12.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «Α.
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

66160

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ Α.Ε.»,
η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και
ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού
(1η Περίοδος 2011) σύμφωνα με την αριθμ. 5744/2195/
Π08/6/00003/Σ/ν.3908/2011/31-01-2012 απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 690/τ.Β’/ 09.03.2012), η οποία αναφέρεται σε
μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο Α’ Τάξης
δυναμικότητας 23 κλινών (ΚΑΔ: 55.10.10.04), στην οδό
Παπανικολάου 26, παλαιά πόλη Ναυπλίου, του Δήμο
Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας, ως ακολούθως:
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και
ενενήντα τριών λεπτών (1.564.675,93 €) και το ενισχυόμενο κόστος αυτής στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.546.361,41 €).
Η συνολική ενίσχυση ορίστηκε σε εξακόσιες δέκα
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και
πενήντα έξι λεπτά (618.544,56 €), ήτοι ποσοστό 40%
του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή
της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής. Πιο
αναλυτικά:
α) Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα
ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (432.981,19 €), ήτοι
ποσοστό 28% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και
σαράντα ενός λεπτών (1.546.361,41 €).
β) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίστηκε στο
ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
εξήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (185.563,37
€), ήτοι ποσοστό 12% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός
ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.546.361,41 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.113.380,22 €), που αποτελεί ποσοστό 72% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα
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έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα
ενός λεπτών (1.546.361,41 €), η οποία καλύφθηκε από
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση
μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η
14-08-2018. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν
τέσσερις (4) νέες θέσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν
σε 3,5 Ε.Μ.Ε, δύο (2) εκ των οποίων αφορούν θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων δέκα έξι
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ & πενήντα εννέα
λεπτών (216.490,59 €), στην επιχείρηση «Α. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ
Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο “ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ Α.Ε.”
Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης προκύπτει ως
διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους
τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα
ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (432.981,19€), όπως
αυτό οριστικοποιήθηκε με την αριθμ. 337896/80676/
Π08/6/00003/Σ/ν.3908/2011/11.12.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αφού αφαιρεθεί από
αυτό το ποσό η α’ δόση της εγκριθείσας επιχορήγησης
ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (216.490,60 €) που έχει
ήδη καταβληθεί στον φορέα της επένδυσης, μετά την
υποβολή της 1ης έκθεσης ελέγχου.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 και του
π.δ. 33/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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