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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134118/ΥΠΕ/5/
04300/Ε/N.3299/2004/15.12.2016 απόφασης του
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά την «Τροποποίηση
απόφασης υπαγωγής, Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ – ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ ΟΕ», που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Π. ΣΑΜΙΩΤΗΣ - Ε.
ΨΑΡΑΣ Τ.Ξ.Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3299/2004.

3

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία
διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός
του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134118/ΥΠΕ/5/
04300/Ε/N.3299/2004/15.12.2016 απόφασης του
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά την «Τροποποίηση
απόφασης υπαγωγής, Ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ – ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ
ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ ΟΕ», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 133585/05.12.2017 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
134118/ΥΠΕ/5/04300/Ε/N.3299/2004/15.12.2016 (ΦΕΚ-

Αρ. Φύλλου 4429

4122/Β΄/21.12.2016) απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης:
«Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, Ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ – ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ.
«ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ ΟΕ», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3299/2004», ως προς την επωνυμία
του φορέα από ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ – ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
σε Μ. ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ – Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 134118/
ΥΠΕ/5/04300/Ε/N.3299/2004/15.12.2016 (ΦΕΚ-4122/
Β΄/21.12.2016) απόφασης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. πρωτ.: 136801 - 12/12/2017
(2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Π. ΣΑΜΙΩΤΗΣ - Ε.
ΨΑΡΑΣ Τ.Ξ.Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 133202/ΥΠΕ/5/01527/Ε/Ν. 3299/
2004/4-12-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
εταιρείας «Π. ΣΑΜΙΩΤΗΣ - Ε. ΨΑΡΑΣ Τ.Ξ.Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό με δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την επέκταση κοινοχρήστων
χώρων για αναβάθμιση από 3*σε 4* και επέκταση κατά
32 δωμάτια 64 κλίνες 4* στην Εφταλού, θέση Γιατάκια ή
Φοίνικες, στον Δήμο Μηθύμνης, του Ν. Λέσβου, με τους
εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών
εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δέκα τεσσάρων
λεπτών (3.535.993,14€).
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(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (883.998,29 €), που
αποτελεί ποσοστό 25% του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών
(1.506.930,60 €), που αποτελεί ποσοστό 42,61690% (έχει
γίνει στρογγυλοποίηση) του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
(δ) Το μακροπρόθεσμο δάνειο ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών
(1.145.064,25€), που αποτελεί ποσοστό 32,38310%
(έχει γίνει στρογγυλοποίηση) του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
(ε) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι
η 27-10-2014.
(στ) Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 106 δωμάτια/216 κλίνες, σύμφωνα με το ισχύον σήμα λειτουργίας
EOT.
(ζ) Την επιβολή κύρωσης παρακράτησης ποσού ενίσχυσης 2.880,00€ λόγω μη τήρησης του όρου για την
δημιουργία των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης.
(η) Την θέσπιση νέου όρου για τις νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από
την υλοποίηση της επένδυσης σε 2,14 (Ε.Μ.Ε.) από 2,38
(Ε.Μ.Ε.).
Οι υφιστάμενες θέσεις παραμένουν σε 11,10 EME και
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η πρόβλεψη για τη
δημιουργία 5 νέων Ε.Μ.Ε. από επένδυση εκσυγχρονισμού στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα που υπήχθη στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η
καταβολή επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πενήντα ευρώ και
εξήντα λεπτών (1.504.050,60 €), λαμβάνοντας υπόψη το
συνολικό ποσό της επιχορήγησης 1.506.930,60€, όπως
αυτό οριστικοποιείται στο άρθρο 1 της απόφασης ολοκλήρωσης, μετά την παρακράτηση της κύρωσης για μη
τήρηση του όρου της απασχόλησης, ποσού 2.880,00€
και σύμφωνα με τη σύμβαση λήψης βραχυπρόθεσμου
δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης. Η πληρωμή του ποσού των 1.504.050,60 € να γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016
(Α΄117) «θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας- Σύσταση
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν. Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται
Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και
85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/
21-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και
καθορισμού του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/
τ.Β΄/28-07-2016).

Τεύχος Β’ 4429/15.12.2017

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 1200
(3)
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία
διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός
του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/
2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύει, και ειδικότερα του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και του
τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου
3 του άρθρου 6, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός
Γραμματέας με αποφάσεις του να καθορίζει τη διαδικασία και τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται
διορθώσεις, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και
τον τρόπο υποβολής τους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ 58 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 23, 32, 34, 37 και 63
του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312 Α΄), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41,
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
7. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
8. Την ΔΔΑΔ Γ 1133287 ΕΞ 2017 από 12-9-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτη-
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της Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής αυτού σε
περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας ή κωλύματός του.
9. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης».
10. Τις ΠΟΛ 1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β΄), ΠΟΛ 1251/2015
(ΦΕΚ 2530 Β΄), ΠΟΛ 1003/2016 (ΦΕΚ SB1), ΠΟΛ 1073/2016
(ΦΕΚ 1653 Β΄) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ
1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση
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απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων,
καθορισμός του αρμόδιου οργάνου» προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από το φόρο
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται στο υπόδειγμα 1, υποβάλλεται το συνημμένο στην
παρούσα απόφαση υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση
δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής σεισμόπληκτων
ακινήτων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το
κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.»
2. Στο άρθρο 6 η φράση «επτά (7) υποδείγματα» αντικαθίσταται από τη φράση «οκτώ (8) υποδείγματα».
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α
ΑΙΤΗΣΗ

Αρ. Πρωτ.: ________________

του / της
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

Ημ/νία Πρωτ.: _____________

____________________________
ΠΡΟΣ τη Δ.Ο.Υ.

____________________________

______________________
Α.Φ.Μ. ______________________

Ταχ. Διεύθυνση : ______________

Παρακαλώ να προβείτε σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
έτους
________________
με
αριθμό
______________, για το/τα ακίνητο/ακίνητα με

_____________________________

Α.Τ.ΑΚ.

_____________________________

Α.Τ.ΑΚ.
Α.Τ.ΑΚ.
Α.Τ.ΑΚ.
λόγω

Θέμα: Χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

(αναγράψτε την αιτία επανεκκαθάρισης)

______ , ________________
(τόπος)

____________________________________

(ημερομηνία)

________________________________________________
________________________________________________

Συνημμένα δικαιολογητικά:

________________________________________________

1. _____________________

(Αριθμός/ημερομηνία & αρχή που
εξέδωσε τη βεβαίωση)
2. ____________________
(αριθμός και ημερομηνία δικαστικής
απόφασης)
3. ____________________
4. ____________________

Ο/Η αιτών/ούσα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

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

*02044291512170004*

