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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.» µε το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθµ. 10430/ΥΠΕ/5/00468/Ε/ν. 3299/24.2.2009
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµί−
ας και Οικονοµικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρη−
σης ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε το δ.τ «ΚΑΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, µε το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση µονά−
δας φωτοβολταϊκών διατάξεων, ισχύος 79,80 ΚW, στη
θέση «ΩΡΩΠΟΣ», του ∆ήµου Λούρου, του Νοµού Πρε−
βέζης, συνολικής δαπάνης τετρακοσίων σαράντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (449.515) €
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν εβδοµήντα εννέα
χιλιάδες οκτακόσια έξι (179.806)€.
Με την επένδυση δεν θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ηµεροµηνία
10.11.2008.

γνωµοδότησης

της

Επιτροπής

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ν. 2601/98/30.11.1998 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, όπως ολοκληρώ−
θηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΣΑ/4019/Π02/1/11/ν. 2601/98/13.11.2000,
και αφορούσε τον εκσυγχρονισµό µονάδας επεξεργασίας
σπόρων, συνολικού ύψους 203.081,44 €.
Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο ∆ηµό−
σιο ποσού ύψους 4.000,00 € κατά το ποσό των νοµίµων
τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 11,
παρ. 2 του ν. 2601/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 21 του ν. 3259/2004 και σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων Νοµοθεσίας.
Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης κ.α.α.
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ
Ö

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθ. Φ9.2/Οικ.28425 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) µε την οποία τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε η υπ’ αριθµ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/8.12.2005
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1797) σχετικά µε την εγκα−
τάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων
προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού
ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα για όλους τους
υφιστάµενους ανελκυστήρες εντοπίστηκαν σφάλµατα
που πρέπει να διορθωθούν.
Μετά τα παραπάνω, σας στέλνουµε το ακριβές αντί−
γραφο των διορθώσεων των σφαλµάτων που εντο−
πίσθηκαν και παρακαλούµε για την δηµοσίευση των
διορθώσεων.
1. Στον αριθ. Πρωτοκόλλου της κοινής υπουργικής
απόφασης διαγράφεται η «οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425», και
αντικαθίσταται µε την «Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245».
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 3 προστίθεται η φράση «Από τo παράρ−
τηµα I απαλείφονται οι φράσεις: Βεβαιώνονται πλήρως
τα παραπάνω, Ο αρµόδιος µηχανικός, (Σφραγίδα−Υπο−
γραφή)».
3. Στις παρακάτω περιπτώσεις της παραγράφου 2
του άρθρου 3:
(α) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 5 του
κεφαλαίου Ι
(β) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 3 του
κεφαλαίου ΙΙ
(γ) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 6 του
κεφαλαίου ΙΙΙ
(δ) Μετά τη λέξη «θεώρηση» της παραγράφου 2V του
κεφαλαίου ΙV, προστίθεται η φράση «,στην πρώτη σε−
λίδα,».

4. (α) Στο άρθρο 3 κεφάλαιο IV, παράγραφος 2 iv,
µετά την υποπαράγραφο (α) προστίθεται η υποπαρά−
γραφος (β):
«(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από
τον συντηρητή (εις διπλούν).»
(β) Στο άρθρο 3 κεφάλαιο IV, µετά από την παράγραφο
3β η παράγραφος «5» αριθµείται ως «4».
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 δια−
γράφεται η λέξη «ΚΥΑ».
6. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1β µετά την φράση «οι−
κείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαγράφεται η λέξη
«µόνο».
7. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1α η φράση «III και IV»
αντικαθίσταται µε την φράση «από ΙΙ έως IV».
8. Στην παράγραφο 2β του άρθρου 15 η φράση «προ−
έγκριση εγκατάστασης» αντικαθίσταται µε την φράση
«στοιχεία νοµιµότητας». Στην παράγραφο 6 του ιδίου
άρθρου, µετά την φράση αρχιτεκτονικής σηµασίας το
άρθρο «οι» αντικαθίσταται µε το «η».
9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 διαγράφεται η
φράση «έχουν εγκατασταθεί ή».
(Από το Υπ. Ανάπτυξης)
Ö

(8)
1. ∆ιορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/85103/Β3/6.8.2008,
ΦΕΚ 1571/Β/2008, στο α/α 75 της σελίδας 22305 των
εκδόσεων ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. του συγγραφέα
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ Σ. µε τίτλο συγγράµµατος ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΙΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΟΣ Α΄ αντί του εσφαλ−
µένου: «τµήµατος διανοµής ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ.Π.Α.»,
στο ορθό: «τµήµα διανοµής ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ.»
2. ∆ιορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/92709/Β3/4.9.2007,
ΦΕΚ 1767/Β/2007, στο α/α 37 της σελίδας 25590 των
εκδόσεων ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. του συγγραφέα
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. µε τίτλο συγγράµµατος ΣΧΕ∆ΙΑ−
ΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & Dbase IV/SQL αντί του
εσφαλµένου: «τµήµατος διανοµής ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕ−
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ»,
στο ορθό: «τµήµα διανοµής ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ».
3. ∆ιορθώνεται η απόφαση Φ. 12.1/152169/Β3/10.2.2009,
ΦΕΚ 227/Β/2009, στο α/α 16 της σελίδας 2526 των εκ−
δόσεων του συγγραφέα ΜΟΥΣΗ Ν. µε τίτλο συγγράµ−
µατος ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αντί του
εσφαλµένου: «ΦΕΚ στη στήλη ΦΕΚ/έτος 975/Β/2008»
και του εσφαλµένου εκδότη «ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΗΤΗ & ΣΙΑ O.E.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ− ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ», στο ορθό: ΦΕΚ 965/
Β/2008 και στον σωστό εκδότη: «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Α.Ε.Β.Ε.».
(Από το Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων)

