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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. οικ. 8437 (1)

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργά-
νωση Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α’/7.8.2019). 

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051 Α΄/26.07.2019) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

7. Του π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132 Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Της αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

9. Το αριθ. 72/25.09.2019 απόσπασμα πρακτικού 
(2ο  Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον 
καθορισμό αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. 
πρωτ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση προ-
σφυγής της εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της αριθ. 
674/2018 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 20 του ν. 3959/2011, το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης, 

12. Την αριθ. οικ. 6065/27.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΟΠΙΜΞ-
5ΞΨ και ΑΔΑΜ: 19REQ005664638 2019.10.07) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώριση με α/α 281 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
από τη δικηγορική εταιρία «Δ. Κ. Αυγητίδης και Συνερ-
γάτες Δικηγορική Εταιρία» (ΑΜ ΔΣΑ 80311) σχετικά με 
τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
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ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπό-
θεση προσφυγής της εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 
αριθ. 674/2018 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
προϋπο λογισθείσας δαπάνης 3.100,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων. 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2019 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε: 

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Δημητρίου Αυ-
γητίδη, μέλους της δικηγορικής εταιρίας «Δ. Κ. Αυγητίδης 
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (ΑΜ ΔΣΑ 80311) για 
τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνι σμού 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την υπό 
στοιχείο 9) υπόθεση ορίζεται: στο ποσό των 2.500,00 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των λοι-
πών νομίμων κρατήσεων. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 8438 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργά-
νωση Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α’/7.8.2019). 

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051 Α΄/26.07.2019)  
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού», 

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 20 του ν. 3959/2011, το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το αριθ. 72/25.09.2019 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για τον καθορισμό αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, 
λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ δικη-
γόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπι-
ον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση 
προσφυγής α) της εταιρείας «ΣΑΤΕ» κατά της αριθ. 
647/2017 απόφασης της Επιτροπής και β) της εταιρεί-
ας «ΕΛΤΕΚ Α.Ε» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης της 
Επιτροπής 

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου 

και της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης, 
12. Την αριθ. οικ. 6110/01.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΨΡΙΜΞ-

ΥΙΠ και ΑΔΑΜ: 19REQ005665096 2019-10-07) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώριση με α/α 285 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών από το δικηγόρο Αθηνών Στέφανο Δελατόλα (ΑΜ 
ΔΣΑ 18983), σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας 
«ΣΑΤΕ» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης της Επιτρο-
πής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.475,04€ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων, 

13. Την αριθ. οικ. 6112/01.10.2019 (ΑΔΑ: 7Ν19ΙΜΞ-5Φ5 
και ΑΔΑΜ: 19REQ005665561 2019-10-07) απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού (Καταχώριση με α/α 286 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Ανταγωνισμού) 
για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από 
το δικηγόρο Αθηνών Στέφανο Δελατόλα (ΑΜ ΔΣΑ 
18983), σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας «ΕΛΤΕΚ 
Α.Ε» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης της Επιτροπής, 
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προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.475,04€ συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων. 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» του οικονομικού έτους 2019 όπου 
υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε: 

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Στεφά-
νου Δελατόλα (ΑΜ ΔΣΑ 1983), για τη νομική εκπροσώ-
πηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικη-
τικού Εφετείου Αθηνών στις υπό στοιχείο 10) υποθέσεις 
ορίζεται: 

α) για την υπό στοιχείο 10α) υπόθεση στο ποσό των 
1.996,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων

και 
β) για την υπό στοιχείο 10β) υπόθεση στο ποσό των 

1.996,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 8439 (3)

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄/22.4.2005) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019). 

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051/Α΄/26.07.2019) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132 Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

9. Το αριθ. 72/25.09.2019 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθο-
ρισμό αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί 
στην ΕΑ δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο 
της αριθμ. πρωτ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Πα-
ρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τη 
νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
στην υπόθεση: 

α) αίτησης αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής δι-
αταγής της εταιρείας «MRB» κατά της αριθμ. 620/2015 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

β) της προσφυγής της εταιρείας «MRB» κατά της αριθμ. 
620/2015 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και 

γ) της προσφυγής της εταιρείας «ARCHIRODON» κατά 
της αριθμ. 647/2017 απόφασης της Επιτροπής. 

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 20 του ν. 3959/2011, το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης. 

12. Την αριθ. οικ. 6068/01.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙ2ΙΜΞ-ΧΑ1 
και ΑΔΑΜ: 19REQ005665680 2019-10-07) απόφαση Ανά-
ληψης υποχρέωσης της Προέδρου της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού (Καταχώριση με α/α 284 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Ανταγωνισμού) 
για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από τη 
δικηγορική εταιρία «FNG Εταιρεία δικηγόρων» (ΑΜ ΔΣΑ 
80348) σχετικά με την αίτησης αναστολής εκτέλεσης 
και προσωρινής διαταγής της εταιρείας «MRB» κατά της 
αριθ. 620/2015 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.364,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων. 

13. Την αριθ. οικ. 6066/01.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΟΙΜΞ-
63Χ και ΑΔΑΜ: 19REQ005665760 2019-10-07) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώριση με α/α 282 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
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Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών από τη δικηγορική εταιρία «FNG Εταιρεία δικηγό-
ρων» (ΑΜ ΔΣΑ 80348) σχετικά με προσφυγή της εται-
ρείας «MRB» κατά της αριθ. 620/2015 απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.356,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων, 

14. Την αριθ. οικ. 6067/01.10.2019 (ΑΔΑ: 6Π7ΒΙΜΞ-218 
και ΑΔΑΜ: 19REQ005665832 2019-10-07) απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης της Προέδρου της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού (Καταχώριση με α/α 282 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Ανταγωνισμού) 
για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
από τη δικηγορική εταιρία «FNG Εταιρεία δικηγόρων» 
(ΑΜ ΔΣΑ 80348) σχετικά με προσφυγή της εταιρείας 
«ARCHIRODON» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.356,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2019 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε: 

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Πέ-
τρου-Δημήτριου Φραγκίσκου (ΑΜ ΔΣΑ 32472), μέλους 
της δικηγορικής εταιρίας «FNG Εταιρεία δικηγόρων» (ΑΜ 
ΔΣΑ 80348) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών στις υπό στοιχείο 9) υποθέσεις ορίζεται: 

α) για την υπό στοιχείο 9α) υπόθεση στο ποσό των 
1.100,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων, 

και
β) για την υπό στοιχείο 9β) υπόθεση στο ποσό των 

1.900,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων, και 

γ) για την υπό στοιχείο 9γ) υπόθεση στο ποσό των 
1.900,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

    Αριθμ. οικ.8440 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22.4.2005) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 
παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση 
Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α’/7.8.2019). 

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051 Α΄/26.07.2019) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132 Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 20 του ν.3959/2011, το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

10. Το αριθ. 72/25.09.2019 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για τον καθορισμό αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, 
λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ δικηγό-
ροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη νομική εκ-
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση προσφυγής 
της εταιρείας «IACOVOU BROTHERS LTD» κατά της αριθμ. 
647/2017 απόφασης της Επιτροπής, 

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης, 

12. Την αριθμ. οικ. 6113/1.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΡΜΙΜΞ-
ΓΣΩ και ΑΔΑΜ: 19REQ005664917 2019-7-10) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώριση με α/α 287 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από 
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το δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Σίνη (ΑΜ ΔΣΑ 20198), 
σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας «IACOVOU 
BROTHERS LTD» κατά της αριθμ. 647/2017 απόφασης 
της Επιτροπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.475,04 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών 
νομίμων κρατήσεων, 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οικονομικού έτους 
2019 όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασί-
ζουμε: 

1. Το ύψος της αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Από-
στολο Σίνη (ΑΜ ΔΣΑ 20198), για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών στην υπό στοιχείο 10) υπόθεση ορί-
ζεται στο ποσό των 1.996,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συ-
μπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 8436 (5)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22.4.2005) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 
παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση 
Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019). 

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051 Α΄/26.07.2019)  
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132 Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

8. Την αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 20 του ν. 3959/2011, Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το αριθ. 72/25.09.2019 απόσπασμα πρακτικού (2ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
τον καθορισμό αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, λόγω 
του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ δικηγόροι με έμ-
μισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. 8302/25.11.2016 
επιστολής του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, που αφορά στη νομική εκπροσώπηση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών στην υπόθεση προσφυγής της εταιρείας «FCC 
CONSTRUCCION SA» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης 
της Επιτροπής, 

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης, 

12. Την αριθ. οικ. 6064/27.09.2019 (ΑΔΑ: 7Μ3ΛΙΜΞ-
ΥΔΗ και ΑΔΑΜ: 19REQ005664480 2019-7-10) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώριση με α/α 280 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
από τη δικηγόρο Αθηνών Ρεγγίνα Καρρά (ΑΜ ΔΣΑ 
19836), σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας «FCC 
CONSTRUCCION SA» κατά της αριθ. 647/2017 απόφασης 
της Επιτροπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.860,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών 
νομίμων κρατήσεων, 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οικονομι-
κού έτους 2019 όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε: 

1. Το ύψος της αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Ρεγγί-
νας Καρρά (ΑΜ ΔΣΑ 19836), για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών στην υπό στοιχείο 10) υπόθεση ορί-
ζεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και συ-
μπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογι-
σμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019 και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων». 
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 70095 (6)
  Διορισμός ληξιάρχου στον Δήμο Μυκόνου Ν. Κυ-

κλάδων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
(ΦΕΚ 143/Α’) «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντι-
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 
του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α’) «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 
για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
και ισχύουν.

5. Την αριθ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής, Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-
κής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Την αριθ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού ν. 344/1976 και άλλες 
διατάξεις».

7. Το αριθ. 61791/Σ.15782/4-9-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το αριθ. 8425/17-12-2019 έγγραφο του Δήμου Μυ-
κόνου με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό 
ληξιάρχου στον Δήμο Μυκόνου, αποφασίζουμε: 

Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Μυκόνου, Αλέ-
ξανδρο Ιωακείμ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικών, 
για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Μυ-
κόνου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπλη-
ρώνεται από τον Δήμαρχο Μυκόνου ή τον/τη νόμιμο-/η 
αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

   Αριθμ. 3122.1-Τ20Α/91629/2019 (7)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός 

Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α’ 145), «Ελεύθερη Παροχή υπηρε-

σιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατρο-
πή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες 
διατάξεις».

β. Του ν. 3044/2002 (Α’ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων 
Έργων» (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ΄), όπως αντικατα-
στάθηκε από το ν. 3153/2003 (άρθρο 44 παρ. 1) «Ναυτική 
επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α’114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Του π.δ. 13/2018 (Α’26/20-02-2018): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

στ. Το αριθμ: 192/22-11-2019 (Ορθή Επανάληψη) έγ-
γραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας με συ-
νημμένες τις αριθμ. 14/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΔΘΟΞΝ1-08Β) και 
494/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΞΘΩΨΑ-09Π) αποφάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας 
και Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων αντίστοιχα.

ζ. Το αριθμ.: 3122.1-Τ20Α/85720/2019/27-11-2019 έγ-
γραφο της υπηρεσίας. 

η. Το αριθμ. 199/3-12-2019 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Άρτας.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Δήμο Αρταίων ως Προϊσταμένης Αρ-
χής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
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Αρταίων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση 
του έργου: «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Κα-
ταφυγίου Κορωνησίας», προϋπολογισμού 520.800 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02050723112190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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