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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   (1)

 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη.

  Με την υπ’ αριθμ. 2536/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του 

Ν.3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 54 του Ν. 3230/2004, 
του άρθρου 35 παρ. 5 του N.4024/2011,  την υπ’ αριθ. 
381/07−03−2012 απόφαση του Δημάρχου περί εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Δήμου Νίκαιας−Αγ. 
Ι. Ρέντη καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφερειακής Διοίκησης Ν. 
Πειραιά (υπ’ αριθ. 8/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ΣΠΑΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Παναγιώτη, με βαθμό Ε΄, από 
τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών στον κλάδο ΠΕ Διοικητικών, με 
μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας.

(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη: 
Δ.Υ./05−09−2012).

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
41557/36977/14−09−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1072/Γ/3−10−2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

    Ö 
(2)

 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη.

  Με την υπ’ αριθμ. 2534/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του 
Ν.3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 54 του Ν. 3230/2004, του 
άρθρου 35 παρ. 5 του N.4024/2011, την υπ’ αριθ. 381/07−03−
2012 απόφαση του Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιο−
τήτων στο Γενικό Γραμματέα Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Πειραιά (υπ’ 
αριθ. 8/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΟΥΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αστερίου, με βαθμό Δ΄, από τον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικός στον κλάδο TE Δημόσιας Υγιεινής, με 
μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας.

(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη: 
Δ.Υ./05−09−2012).
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(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
41558/36978/14−09−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1072/Γ/3−10−2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

    Ö 
Αριθμ. 2254 (3)

 Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην 
περιοχή «Φωκάς» Π.Ε. Κορινθίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρω−
σης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν.Δ. 532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27−12−2010 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 40/29−12−2010 (Φ.Ε.Κ. 
247/31−12−2010 τ.Α΄) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 
περί παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των 
Περιφερειών και διορισμού Γενικών Γραμματέων στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.

5. Την υπ’ αριθμ. 26/6−8−2012 (Φ.Ε.Κ. 155/6−8−2012 τ.Α΄) 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία διορίζεται 
ως Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο Εμμανουήλ 
Αγγελάκας.

6. Του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», (άρθρο 
258, παρ. 5).

7. Την αριθ. 414985/29−11−85 κοινή απόφαση του Υφυ−
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Γεωργίας (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/85).

8. Την αριθ. 1189/30−7−1996 απόφαση του Αν. Περιφ. 
Δ/ντη Ν. Κορινθίας (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) με την 
οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης του κυ−
νηγίου όλων των θηραμάτων σε περιοχές «Φωκάς» και 
«Ακροκόρινθος», περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Κορίνθου, μέχρι την 31−8−2001.

9. Την αριθ. 926/24−5−2001 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελ/νησου (Δ/νσης Δασών Κορινθί−
ας) με την οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, στις παραπάνω 
περιοχές, μέχρι την 31−8−2006.

10. Την αριθ. 2702/10−10−2006 απόφαση του Γενικού Δ/
ντη Περιφέρειας Πελ/νησου (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) 
με την οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, μόνο για την περι−
οχή «Φωκάς», μέχρι την 31−8−2011.

11. Την αριθ. 2915/15−6−2012 πρόταση του Δασαρχεί−
ου Κορίνθου, ύστερα από εισήγηση του Κυνηγετικού 

Συλλόγου Κορίνθου, με την οποία ζητάει παράταση 
απαγόρευσης του κυνηγίου στην περιοχή «Φωκάς» για 
πέντε (5) ακόμη χρόνια προκειμένου να προστατευτούν 
τα θηράματα. 

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Κορινθίας, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ της 2702/10−10−2006 απόφα−
σης του Γ.Δ.Π.Π. (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) περί απα−
γόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για μια ακόμη 
πενταετία μέχρι την 31−8−2016, μόνο για την περιοχή 
«Φωκάς», αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου, κατά 
οριογραμμή και έκταση όπως αντίστοιχα περιγράφεται 
στην προαναφερόμενη απόφαση.

Το Δασαρχείο Κορίνθου παρακαλείται για την έκδο−
ση της σχετικής Αστυνομικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 26 Σεπτεμβρίου 2012

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

    Ö 
(4)

 *Μεταφορά θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Με την αριθμ. 82600/15579/19−09−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 5 
του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11−02−2004), των άρθρων 
70, 73 και 77 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/A΄/09−02−2007), 
τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−10−2011) και του άρθρου 20 του Π.Δ. 50/2001 
(ΦΕΚ 39/Α΄/05−03−2001), όπως ισχύει, και ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου (13ο/26−07−2012 πρακτικό), μετατάσσεται 
ο Αρβανίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικό−
τητας Εργατών με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ με ειδικό−
τητα Τεχνικών, με τον βαθμό που κατέχει.

(Αριθ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Ν. Αχαΐας: 9155/10−09−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1072/Γ΄/3−10−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
    Ö 

(5)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση κόστους επένδυσης 

και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΜΑΧΑΙΡΑ−
ΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

    Με την αριθμ. 1860/Π 14/5/00050/Ε/Ν. 3299/04/01−10−
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2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου [η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 7 παρ. 
11 περ. γ του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α/23−12−04) σε συν−
δυασμό με την παρ. 21 του άρθρου 186 του Ν. 3582/2010 
(ΦΕΚ 87Α/7−6−10)] πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση −οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της 
ΜΑΧΑΙΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που αναφέρεται στην με−
τατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε Ξενοδοχείο, 3* (Α΄ 
τάξης), δυναμικότητας 2 δωματίων 4 κλινών στη θέση 
Παλιά Πόλη του Δήμου Ρόδου της νήσου Ρόδου της 
Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιείται στο 
ποσό των 186.000,00 €

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό 
των εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ 
(70.680,00 €) που αποτελεί ποσοστό 38,00 % του ενι−
σχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των πενήντα 
χιλιάδων εκατόν Ευρώ (50.100,00 €) που αποτελεί πο−
σοστό 26,42 % του συνολικού ύψους της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ 
(68.820,00 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 20/06/2012.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τριάντα πέντε χι−
λιάδων τριακοσίων σαράντα Ευρώ (35.340,00 €).

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του εδα−
φίου γ της παρ 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8 Α/1−2−2011) και του άρθρου 9 του Π.Δ. 33/2011 
(ΦΕΚ 83 Α/14/4/2011).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ

    Ö 
(6)

       Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΘΙΝΩΝ» 
σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το 
αρ.18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011.

Με την αριθμ. ΔΙΑΠ/65181/27560/Π10/4/356/Ε/Ν.3299.04/ 
08.10.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΛΙΘΙΝΩΝ

Είδος Επένδυσης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τόπος Εγκατάστασης Λιθίνες, Δ. Ιεράπετρας, 
Ν. Λασιθίου

Συνολικό Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης 700.000,00€

Κόστος οριστικοποίησης 700.000,00€

Επιχορήγηση 245.000,00€

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

3,33

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν
λόγω της επένδυσης

2,34

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2.9.2010

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας 2.03.2010

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης

116.650,00€ (επιβολή 
ποινής επί του ποσού της 
β΄ δόσης επιχορήγησης 
ύψους 0,99*500*12=5.940€ 
βάσει της με αριθμ. 
47718/8.11.2011 απόφασης 
για τη μη τήρηση 
υφιστάμενων ΕΜΕ)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αριθ. 
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το π.δ. 33/201 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ö

(7)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» σύμφωνα με το αρ. 8 
παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 
4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το 
π.δ. 33/2011.

      Με την αριθμ. ΔΙΑΠ/76317/31075/Π10/5/013/Ε/Ν.3299.04/ 
08.10.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Είδος Επένδυσης
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης
ΚΡΑΝΑ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
(ΠΡΩΗΝ Δ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ) 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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Συνολικό Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης 180.000,00€

Κόστος οριστικοποίησης 170.000,00€

Επιχορήγηση 57.800,00€

Νέες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν
στην εγκριτική απόφαση

2,00

Νέες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν
λόγω της επένδυσης

1,00

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 30.12.2009

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας 22.01.2009

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης  27.200,00€

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το π.δ. 33/201 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

 Στην αριθμ. ΙΕ/14398/602/Π07/5/00002/Ε/Ν.3908/11/ 
15.2.2012 περίληψη της ΙΕ/2390/Π07/5/00002/Ε/Ν.3908/11/ 
14.2.2012 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου που αναφέ−
ρεται στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά 
σε εκσυγχρονισμό παραδοσιακού καταλύματος Β τάξης 
(3*) και αναβάθμισή του σε Α τάξη (4*), δυναμικότη−
τας 27 κλινών στη θέση Συρράκο, του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων, του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 
187.708,20 €, της επένδυσης «ΧΑΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 460/τεύχος Β΄/24−02−2012, 

Διορθώνονται τα εσφαλμένα:
1. «...επιλέξιμου κόστους επένδυσης διακόσιες δεκαπέ−

ντε χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ (215.088,00 €)....»
2. «...ενισχυόμενου κόστους εκατόν ενενήντα δύο χιλι−

άδες επτακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (192.708,20 
€)....»

3. «...Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε ενενήντα έξι 
χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα 
λεπτά (96.354,10 €), ....»,

στα ορθά:
1. «... επιλέξιμου κόστους επένδυσης διακόσιες δέκα 

χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ (210.088,00 €).....»
2. «...ενισχυόμενου κόστους εκατόν ογδόντα επτά χιλι−

άδες επτακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (187.708,20 
€)....»

3. «...Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε ενενήντα τρεις 
χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα 
λεπτά (93.854,10 €),....».

 (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)  
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