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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάργηση της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/
13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναφορά της ώρας
αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Αλέξανδρου Κούλη, Λέκτορα επί θητεία του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

3

Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ως δωρεοδόχου και της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» ως δωρητή.

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14125/Π10/7/ 00052/
Γ/20-01-2020 (Β’ 192) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 επένδυσης
της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «L.S.A.
TRILOGY Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ7/110913/Δ1
(1)
Κατάργηση της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/
13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναφορά της ώρας
αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του v. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167),
2. του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109,
διόρθ. σφάλμ. Α’ 112),
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3. Του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 - Α΄ 45)
4. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7. της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφασης
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β’ 83),
8. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
9. της υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
10. του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/559/106034/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β΄ 83) καταργείται και η ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών
που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109,
διόρθωση σφάλματος Α΄ 112).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Αριθμ.Φ.146/110952/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Αλέξανδρου Κούλη, Λέκτορα επί θητεία του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α’ 258),
γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. α. Την υπό στοιχεία Φ.εκΛ/2833/21-10-2016 (Γ’ 1403)
απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ιονίων Νήσων για τον διορισμό του Αλέξανδρου Κούλη σε θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Μαθηματικού με εξειδίκευση «Στατιστική
Επεξεργασία Δεδομένων και Επιχειρησιακή Έρευνα».
β. Την υπό στοιχεία Δ.ΔΙ.2/2217/ΑΦ/18-04-2019
(Γ’ 975) απόφαση του Πρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου
για τον διορισμό του Αλέξανδρου Κούλη (αναδρομικά
από 30-12-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού
του διορισμού) σε θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα
Εφαρμογών με τριετή θητεία και με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με εξειδίκευση στην Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων και Επιχειρησιακή Έρευνα» και την
ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα Εφαρμογών.
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γ. Την υπό στοιχεία Δ.Δ1.2/6050/-5-12-2019 (Γ’ 5088)
απόφαση του Πρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου για
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του ως άνω
Λέκτορα Εφαρμογών σε οργανική θέση Λέκτορα επί θητεία, στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του εν λόγω Ιδρύματος.
3. Την υπ’ αρ. 590/12-03-2021 αίτηση του Λέκτορα επί
θητεία Αλέξανδρου Κούλη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την ομόφωνη απόφαση της από 26-03-2021 9ης
Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιόνιου Πανεπιστημίου με την οποία εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω
Λέκτορα επί θητεία, καθώς και το γεγονός ότι στο Τμήμα
Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουν συσταθεί Τομείς.
5. Το υπό στοιχεία Δ.Δ1.2/2048/14-05-2021 (Α.Π.
Υ.ΠΑΙ.Θ. 59565/Ζ2/26-05-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου που αφορά στη μεταβολή
γνωστικού αντικειμένου του Αλέξανδρου Κούλη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Αλέξανδρου Κούλη του Χρήστου, μέλους ΔΕΠ, Λέκτορα επί θητεία στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, από «Μαθηματικά με εξειδίκευση στην Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων και Επιχειρησιακή Έρευνα» σε «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών
και εναλλακτικές επενδύσεις».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 66019
(3)
Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ως δωρεοδόχου και της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» ως δωρητή.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας» (Α’ 248),
β. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η. του π.δ. 108/2017 «Οργανισμός Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» (Α’ 204).
θ. της υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6.8.2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΟ|Κ 339/26.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο" (Β’ 3051).
3. Την υπό στοιχεία Α 1050/19.3.2020 (Β’ 942) κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Την ανάγκη έγκρισης με κοινή υπουργική απόφαση
της σύμβασης δωρεάς κινητών πραγμάτων, μεταξύ του
Ναυτικού Απομαχικού ταμείου ως δωρεοδόχου και «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» ως δωρητή, προκειμένου να πληρωθούν οι όροι
και οι προύποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής
από Φ.Π.Α. για την εν λόγω δωρεά, αντικείμενο της οποίας
είναι η προσφορά των παρακάτω κινητών πραγμάτων προγραμμάτων λογισμικού αναγκαίων για την εύρυθμη
λειτουργία της διεύθυνσης Πληροφορικής και συνολικά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ήτοι: 1) Άδειες
windows 10 Pro (τεμάχια 10),2) Άδειες Microsoft Office
Microsoft Office 365 (τεμάχια 100),3) Άδειες Microsoft
Windows Server Standard 2019 των 16 cores,(τεμάχια 2),
4) CAL (Client Access Licenses) για 160 χρήστες.
5. Το υπ’ αρ. 17473/29-06-2021 αίτημα του Προέδρου
του ΝΑΤ προς την ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την διερεύνηση της δυνατότητας δωρεάς λογισμικού στο ΝΑΤ.
6. Την υπ’ αρ. 65/9-7-2021 απάντηση της Εταιρείας
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ περί αποδοχής του αιτήματος για τη δωρεά
λογισμικού του οποίου η αξία ανέρχεται στο ποσό
των 30.415,20 προ ΦΠΑ, όπως προκύπτει από την από
6/07/2021 οικονομική προσφορά του προμηθευτή της
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΥΛ ΕΦΟΔΙΑ
ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΒΕ.
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7. Τη υπ’ αρ. 56730/30.7.2021 εισηγητική έκθεση της
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση: α) δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και
β) η εν λόγω δωρεά έχει κοινωφελή χαρακτήρα με
αποδέκτη της δωρεάς φορέα του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:
Άρθρο
ΜΟΝΟ
Εγκρίνεται η συμφωνηθείσα δωρεά μεταξύ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ως δωρεοδόχου και της
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού» και τον διακριτικό τίτλο
«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» ως δωρητή για τη δωρεά κινητών πραγμάτων - προγραμμάτων λογισμικού αναγκαίων για την
εύρυθμη λειτουργία της διεύθυνσης Πληροφορικής και
συνολικά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων
δέκα πέντε και είκοσι λεπτών (€ 30.415,20) προ Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την από 6/07/2021 οικονομική προσφορά
του προμηθευτή της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΥΛ ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ:094113971
ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Ι

(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14125/Π10/7/
00052/Γ/20-01-2020 (Β’ 192) με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου
4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «L.S.A. TRILOGY Α.Ε.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.
Με την υπό στοιχεία 271286/Π10/7/00052/Γ/
Ν.4399/2016/14-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης τροποποιείται η υπό στοιχεία 14125/
Π10/7/00052/Γ/20-01- 2020 (Β’ 192/2020) απόφαση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «L.S.A.
TRILOGY Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, με τα
παρακάτω στοιχεία.

58134

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4361/21.09.2021

Επωνυμία
Διακριτικός τίτλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
L.S.A. TRILOGY Α.Ε.
Κουντουριώτη 41-42 και Μόσχων 2, Παλιά Πόλη Χανίων, Ν. Χανίων - ΠεΤόπος Εγκατάστασης
ριφέρειας Κρήτης
Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας DOMUS RENIER, κατηΑντικείμενο Επένδυσης σύμφωνα με
γορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με προσθήκη 2 διαμερισμάτων - 5 κλινών
την απόφαση υπαγωγής
και εστιατορίου
Αντικείμενο Επένδυσης σύμφωνα με Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας DOMUS RENIER, κατητην απόφαση τροποποίησης
γορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με προσθήκη 2 διαμερισμάτων - 5 κλινών
Συνολικό Κόστος Επένδυσης σύμφωνα
374.051,96 €
με την απόφαση υπαγωγής
Συνολικό Κόστος Επένδυσης σύμφωνα
200.000,00 €
με την απόφαση τροποποίησης
Φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με
168.323,38 €
την απόφαση υπαγωγής
Φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με
90.000,00 €
την απόφαση τροποποίησης
Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 85 και του άρθρου 27 ν. 4399/2016 και της υπ’ αρ. 77685/21-6-2016 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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