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Ιώαννινα, 1/7/2013 

Α.Π.: 62506/2658 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης 7 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του 

Επενδυτικού Νόµου 3299/2004, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

2007-2013 »(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 
2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, όπως ισχύει. 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 
2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1783/1999, όπως ισχύει. 
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4. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο 
πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (Κωδικός CCI: 
2007GR161PO001) όπως ισχύει. 

5. Την απόφαση Α.Π. 2944/538/5-5-2010 της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013» που 
αφορά στην έγκριση κριτηρίων επιλογής Πράξεων για Προγράµµατα 
Κρατικών Ενισχύσεων και υποδοµών στο πλαίσιο του ως άνω Ε.Π. 

6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν αναµένεται να 
προκληθεί  δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

7. Το Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α’/26-7-85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.2081/92 
(ΦΕΚ 154/Α’/1992) και κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά  Όργανα». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοιίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης  

9. Το Π.∆. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α'/27-12-2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Ηπείρου» 

10. Την αριθ. 282/2010 απόφαση Πρωτοδικείου Ιωαννίνων µε την οποία 
ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και το από 20-12-2010 πρακτικό 
ορκοµωσίας. 

11. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 
53/Α/31.03.2010). 

12. Την µε αριθµό E(2007) 5332/16-10-2007  απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία- 
Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013», όπως ισχύει (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001). 

13. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
µε τη µε αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και ισχύει κάθε φορά. 

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 3850/ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 
333/Β/29.02.2008) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, όπως ισχύει. 

15. Τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης του Ε.Π Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας - Ήπειρος 2007-2013, που αφορούν την έγκριση των 
κριτηρίων επιλογής επενδυτικών σχεδίων - πράξεων ενίσχυσης για την 
ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας  02: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας & 
της εξωστρέφειας (Θεµατική Προτεραιότητα 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ)  του  
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
2007 – 2013» των  Πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόµου 
3299/2004 όπως ισχύει  

16. Την υπ’ αριθµ. 6302/1408/0020-Α9/30-11-2012 (ΦΕΚ 3339/Β/14-12-
2012 Τροποποίηση της αριθµ. 26884/ΕΥΣ4244/28.05.2009 Υπουργικής 
Απόφασης περί «Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του  
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
2007 – 2013»  του ΕΣΠΑ στην  ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
Περιφέρειας Ηπείρου όπως εκάστοτε ισχύει. 

17. Την επιβεβαίωση της Γενικής ∆/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων/∆ιεύθυνση 
Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων. 

18. Τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

19. Τις εκδοθείσες αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων και τις τυχόν 
τροποποιήσεις τους στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων, στις οποίες περιγράφονται οι όροι ένταξης και οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν. 

20. Την ανάγκη µεταφοράς των 7 πράξεων (που αναφέρονται στο παράρτηµα 
της παρούσας)  στο ΕΠΑΝ II για διαχειριστικούς λόγους. 

21. Την υπ΄αριθ.  62505/2657/1-7-2013 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου µε 

την οποία έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξης στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013», των 7 έργων 

του Επενδυτικού Νόµου 3299/2004, που αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος 

της παρούσας 

22. Την από 1-7-2013  εισήγηση της ∆ΙΑΠ 

 

Αποφασίζει 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Την ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 02: Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας & της εξωστρέφειας (Θεµατική Προτεραιότητα 09: Άλλα 
µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013» των 7 Πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόµου 3299/2004 όπως ισχύει, µε τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, συνολικού προϋπολογισµού 
3.057.274,00 € και συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1.712.893,42 €. 

Οι µέχρι σήµερα πληρωµές (από ΣΑΕ 024 ) είναι 951.054,36 €.  

Το υπόλοιπο ποσό δηµόσιας δαπάνης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 761.839,06  και θα καλυφθεί από 
Συλλογική Απόφαση Έργου µε κωδικό  Π.∆.Ε: 2011ΕΠ01880009. 

Η πράξη πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΠΑΝ ΙΙ. 

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από παράρτηµα που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της. 

 
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι ειδικοί όροι που δεσµεύουν τους δικαιούχους περιγράφονται στην απόφαση 

υπαγωγής, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7Λ9-ΑΡ1



 

 

- 4 - 

 
 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ 

Οι δικαιούχοι χρηµατοδοτήσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (συγχρηµατοδοτούµενα 

έργα) υποχρεούνται, πέραν των οριζοµένων στο οικείο θεσµικό πλαίσιο και στην 

απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού τους σχεδίου και για τα ακόλουθα: 

 

1. την αποδοχή όλων των προβλεπόµενων από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των 

δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.  

2.  

α) την τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε το επενδυτικό 

σχέδιο (τιµολόγια, λογιστικά βιβλία, άδειες, εγκρίσεις κλπ), που 

συγχρηµατοδοτήθηκε, για διάστηµα δέκα ετών µετά την ολοκλήρωση του σχεδίου 

και τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2020 ανεξάρτητα από την άρση της σχετικής 

υποχρέωσης που ενδεχοµένως προκύπτει από την εφαρµογή του επενδυτικού 

νόµου και των φορολογικών διατάξεων. 

β) την τήρηση σε διακριτούς λογαριασµούς Ενεργητικού και Παθητικού του 

Ε.Γ.Λ.Σ. στην περιγραφή των οποίων θα αναφέρεται ο αναπτυξιακός νόµος και ο 

αριθµός φακέλου της επένδυσης, όλων των οικονοµικών πράξεων, που έχουν 

σχέση µε το επενδυτικό σχέδιο και αφορούν: 1) την απόκτηση των επενδυτικών 

αγαθών, 2) την εξόφληση των αντίστοιχων προµηθευτών και 3) την 

χρηµατοδότηση της επένδυσης.  

Οι εταιρείες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας θα αποτυπώνουν τις ανωτέρω 

πληροφορίες, που αφορούν τις οικονοµικές πράξεις, που έχουν σχέση µε το 

επενδυτικό σχέδιο, στις τελευταίες σελίδες του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων. 

Οι εταιρείες καλούνται να προχωρήσουν µέσα στην τρέχουσα χρήση στις 

απαραίτητες εγγραφές τακτοποίησης, έτσι ώστε να µεταφερθούν στους εν λόγω 

λογαριασµούς τα ποσά, τα οποία αφορούν τις συγκεκριµένες επενδύσεις και έχουν 

καταχωρηθεί σε προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις. 

Εναλλακτικά οι εταιρείες για τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις µπορούν να 

συντάξουν Απολογιστικές Εκθέσεις Προόδου των εν εξελίξει και των 

ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων µέχρι 31/12/2010, που θα αναφέρονται στις 

ανωτέρω πληροφορίες. Οι απολογιστικές Εκθέσεις Προόδου θα υπογράφονται από 

το νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας. 

 

3. Για τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ., οι δικαιούχοι 

υποχρεούνται επίσης για: 
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α. την τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη διαφηµιστική πινακίδα, η 

τοποθέτηση της οποίας εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας για το κοινό, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 

1828/2006, περιλαµβάνονται το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα 

µε τα πρότυπα γραφιστικής παρουσίασης που ορίζονται στο Παράρτηµα I του 

Κανονισµού), αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ταµείο χρηµατοδότησης 

(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στο επιλεγµένο από τη 

∆ιαχειριστική Αρχή µήνυµα. Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 

25% της πινακίδας.  

Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η 

αναφορά στην ονοµασία του έργου και στοιχεία του προϋπολογισµού της 

συγκεκριµένης επένδυσης (∆ηµόσια ∆απάνη και Ιδιωτική Συµµετοχή) καθώς και τη 

φράση «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται από τη 

µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο β της παρούσας 

εντός έξι (6) µηνών.  

β. την τοποθέτηση ευδιάκριτης και ευµεγέθους µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας 

το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση του έργου. Στην επεξηγηµατική 

πινακίδα, η τοποθέτηση της οποίας εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, περιλαµβάνονται το έµβληµα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφιστικής παρουσίασης που ορίζονται στο 

Παράρτηµα I του Κανονισµού), αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ταµείο 

Χρηµατοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στο 

επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Οι πληροφορίες αυτές 

καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.  

Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η 

αναφορά στον τύπο του έργου και στην ονοµασία του έργου καθώς και τη φράση 

«Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

Τα υλικά κατασκευής της επεξηγηµατικής πινακίδας καθώς και ο τρόπος 

τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µόνιµη εγκατάστασή της.  

Σηµειώνουµε ότι το µέγεθος των ως άνω πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στο 

µέγεθος και στη σηµασία του έργου.  

Οι ακριβείς προδιαγραφές των σηµείων 3α και 3β δίνονται στο παράρτηµα Τεχνικές 

Προδιαγραφές Σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ του Επικοινωνιακού Οδηγού για την 

Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2007-2013 (http://www.espa.gr/el/Pages/staticInstructions.aspx) και ειδικότερα 

στον ιστότοπο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  
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Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις, οι ονοµασίες των πράξεων και τα ποσά της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγούνται στις πράξεις, δηµοσιοποιούνται στον κατάλογο 

δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr και 

http://www.antagonistikotita.gr σύµφωνα µε το άρθρο 6 και 7 του Κανονισµού 

(ΕΚ) 1828/2006, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

  

 

         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 

1.Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων 

• ∆/νση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 

• Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

2. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα 

Μεσογείων 56,11527,Αθήνα  

• Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής 

Ναυάρχου Νικοδήµου 11&Βουλής  

10557,Αθήνα 

  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
  

� Γραφείο Περιφερειάρχη ΗΠΕΙΡΟΥ 
� Τµήµα Γ΄-∆΄ 
� Χρονολογικό Αρχείο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Πράξεις ενίσχυσης που εντάσσονται στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 ¨ και χρεώνονται στη ΣΑΕΠ 018/8 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 
Άξονας Προτεραιότητας:       02 Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας 
Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας : 09 Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 
Κατηγορία Πράξης:             09.08.01  Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας υφισταµένων & νέων ΜΜΕ στον Τοµέα 

Μεταποίησης(09.08.01.01) & Τουρισµού (09.08.01.02) 
                                             
Κωδικός Εκχώρησης: ∆Ι06 
Κωδ Π∆Ε:  2011ΕΠ01880009       
 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62506/2658/1-7-2013    ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

       

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΣΗ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΙΤΟΥΝΗ Α.Ε   

(Π07/5/00278/Ε) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΙΤΟΥΝΗ Α.Ε ΙΕ/7714/Π07/5/00278/Ε/Ν.3299/04 480.000,00 201.600,00 278.400,00 139.200,00 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε  

(Π07/5/00267/Ε) 

ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΙΕ/10634/Π07/5/00267/Ε/Ν.3299/2004 393.100,00 188.527,00 204.573,00 102.286,50 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΖΩΗ Ο.Ε 

(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)  (Π07/5/00283/Ε) 

ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ 

ΖΩΗ Ο.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 
ΙΕ/11525/Π07/5/00283/Ε/Ν.3299/2004 483.000,00 202.860,00 280.140,00 140.070,00 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΛΑΔΑ Ο.Ε    (Π07/5/00322/Ε) 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΔΑ Ο.Ε  
ΙΕ/449/Π07/5/00322/Ε/Ν.3299/2004 381.000,00 179.070,00 201.930,00 100.965,00 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΜΠΑΚΟΛΗ Α.Ε   (Π07/5/00458/Ε) 
ΜΠΑΚΟΛΗ Α.Ε ΙΕ/9649/Π07/5/00458/Ε/Ν.3299/2004 492.164,00 206.708,88 285.455,12 142.727,56 
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ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

(Π07/5/00478/Ε) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΙΕ/10800/Π07/5/00478/Ε/Ν.3299/2004 357.010,00 167.794,70 189.215,30 189.215,30 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Ο.Ε.   (Π07/5/00542/Ε) 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Ο.Ε.  ΙΕ/285/Π07/5/00542/Ε/Ν.3299/04 471.000,00 197.820,00 273.180,00 136.590,00 

ΣΥΝΟΛΑ     3.057.274,00 1.344.380,58 1.712.893,42 951.054,36 
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