
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, ελεγχόμενων από τη Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β΄ 3578) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Αποζημίωση 
των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο 
πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοή-
θειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζη-
μίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών 
επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο 
της νομικής βοήθειας».

3 Εξουσιοδότηση Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή 
του αναπληρωτή Προέδρου να ασκεί αρμοδιότη-
τες Διατάκτη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε 
βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού, για δη-
μόσιες συμβάσεις, προμηθειών, έργων και υπη-
ρεσιών και λοιπές δαπάνες μέχρι 60.000€ πλέον 
ΦΠΑ, ήτοι, μέχρι 74.400,00€.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 144238 ΕΞ 2019 (1)

   Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών, ελεγχόμενων από τη Γενική 

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση 

συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολο-
γισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210),

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄181).

3. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών » (ΦΕΚ Α΄ 151).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).

5. Την 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (ΦΕΚ Β΄ 3051).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφο-
ρούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι 
και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται 
στον εν λόγω νόμο, ως ακολούθως:

Α. Κεντρική Υπηρεσία - Γενικές Γραμματείες – Διοικη-
τικοί Τομείς

Β. Αυτοτελείς Υπηρεσίες
α. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
β. Υπηρεσία Οδικών Τελών
Γ. Ανεξάρτητες - Αυτοτελείς Αρχές
α. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων
β. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας 

Πτήσεων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ. Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημά-
των και Συμβάντων δ. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

ε. Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 
στ. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
Δ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
α. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
β. Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ
γ. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστα-

σίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Ε. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Ι. Τομέας Υποδομών
α. Αττικό Μετρό Α.Ε.
β. Εγνατία Οδός Α.Ε.
γ. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
δ. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.)
ε. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης 

(ΕΥΔΑΠ)
στ. Ανάπλαση Αθήνας
ζ. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ Α.Ε.) (τελεί 
σε καθεστώς εκκαθάρισης)

η. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης 
Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) (καταργήθηκε 
με τον ν. 4250/2014 και τελεί υπό εκκαθάριση)

ΙΙ. Τομέας Μεταφορών
α. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 

(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
β. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)
γ. Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)
δ. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. 

Α.Ε.)
ε. Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευμα-

τικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου 
Α.Ε.

στ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.) (τελεί υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία)

ζ. Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Α.Σ.Υ.Θ. 
Α.Ε.)

η. Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

ΙΙΙ. Τομέας Υποδομών/ Μεταφορών
α. Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)
β. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Οργα-

νισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αριθμ. 46301  (2)
   Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β΄ 3578) 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-

μικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Αποζημί-

ωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσί-

ες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής 

βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δι-

καστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες 

στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) «Περί 

συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών 
Κτιρίων», όπως ισχύει,

β) του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) «Παροχή νομικής βοήθει-
ας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», όπως ισχύει, και 
ειδικότερα του άρθρου 14,

γ) του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας 
δικηγόρων», όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα 
θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποι-
νή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 
διατάξεις»,

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ζ) του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την 111376/31.12.2011 (ΦΕΚ Β' 13/11.1.2012) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός 
δικαιωμάτων συμβολαιογράφων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

3. Την 340/26-07-2019 (Β' 3051) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη».

4. Τη με αριθμ. Β1.Φ1.32/46300 εισήγηση της παρ.5 
στοίχ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όπως προκύπτει και από την 23-10-2019 οι-
κονομική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούνται οι περιπτώσεις Β.1 και Β.2. του άρ-
θρου μόνου της 98535/18-12-2014 (ΦΕΚ Β'3578) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αποζημίωση 
των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο 
του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθο-
ρισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιο-
λογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των 
δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που 
παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής 
βοήθειας» ως εξής:

«Β.1.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε 
ποινικές υποθέσεις:

1. Αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία τους (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) 
και να γνωστοποιείται ο λογαριασμός σε μορφή ΓΒΑΝ και 
η Τράπεζα, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού τους 
ως συνηγόρων υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

3. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο γραμ-
ματέα του δικαστηρίου ή του συμβουλίου ή του ανα-
κριτή, με την οποία βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και 
άσκησαν το έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής. 
Στη βεβαίωση αναφέρεται και ο αύξων αριθμός της 
απόφασης, ο βαθμός του δικαστηρίου, η ημερομηνία 
της δικασίμου και το ονοματεπώνυμο του κατηγορου-
μένου. Ειδικά όταν πρόκειται για ανάκριση, θα πρέπει 
να δηλώνεται ρητά εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή 
κακούργημα, καθώς και ο αριθμός της δικογραφίας και 
η ημερομηνία απολογίας του κατηγορουμένου.

4. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμ-
φωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», το 
οποίο θα φέρει τα στοιχεία: ’’Ταμείο Χρηματοδοτήσεως 
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσο-
γείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB' 
ΑΘΗΝΩΝ’’.

5. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α'24).

Β.2.) Οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που παρέ-
χουν νομική βοήθεια σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:

1. Αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία τους (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) 
και να γνωστοποιείται ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ 
και η Τράπεζα, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκα-
θάρισης.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμό-
διου δικαστηρίου για τον διορισμό τους ως παρεχόντων 
υπηρεσίες νομικής βοήθειας.

3. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο γραμ-
ματέα του δικαστηρίου (π.χ. γραμματέας κατάθεσης, 
έδρας, προϊστάμενος γραμματείας ασφαλιστικών μέ-
τρων), με την οποία βεβαιώνεται η παράσταση των δι-
κηγόρων, η εκ μέρους τους άσκηση δικονομικών ενερ-
γειών και η κατάθεση δικογράφων σε κάθε στάδιο της 
πολιτικής ή διοικητικής δίκης.

4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 
ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο θα 
φέρει τα στοιχεία: ’’Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστι-
κών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, 
Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB΄ ΑΘΗΝΩΝ’’.

5. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α'24), μόνο για 
τους δικηγόρους.

6. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαι-
τούμενων εγγράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμέ-
νη υπόθεση (π.χ. αποδεικτικά κατάθεσης στο ληξιαρχείο 
για τα συναινετικά διαζύγια κλπ), μόνο για τους συμβο-
λαιογράφους.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Ο Υφυπουργός  
Οικονομικών  Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 3700/3  (3)

   Εξουσιοδότηση Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή 

του αναπληρωτή Προέδρου να ασκεί αρμοδιότη-

τες Διατάκτη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε 

βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού, για δη-

μόσιες συμβάσεις, προμηθειών, έργων και υπη-

ρεσιών και λοιπές δαπάνες μέχρι 60.000€ πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι, μέχρι 74.400,00€. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 65 (παρ. 1 και 2) του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 9 του 
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄),

β. των άρθρων 2,3, και 4 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄),

γ. του άρθρου 4 του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»,

δ. της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94/τ.Α΄/27-5-2016).

2. Την 2086166/8898/0094/1997 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (ΦΕΚ 35 Β΄) περί μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. και Δανείων.
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3. Την 2/21379/0094/4-4-2001 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (παρ. Α), περί καθορισμού αρμοδιοτή-
των του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ του 
Τ.Π. και Δανείων (Φ.Ε.Κ. 448 Β΄), όπως αντικαταστάθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις 2/66933/0094/28-11- 2003 
(Φ.Ε.Κ.1796 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και130478 ΕΞ 2019/19-11-2019 απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 102 του Υποκεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4389/2016 
(Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/27-5-2016) και την 2/49937/0004/
10-6-2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών, περί τροποποίησης της οικ. 2/5943/0094/
31-1-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών με θέμα: «Επανακαθορισμός της σύνθεσης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων» (Β΄ 145)» (Φ.Ε.Κ. 1705/τ.Β΄/14-6-2016).

4. Την υπαγωγή του Τ.Π και Δανείων στους Φορείς Γε-
νικής Κυβέρνησης - υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης 
(S.1311), σύμφωνα με τη δημοσίευση του Σεπτεμβρίου 
2016 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε συνδυασμό 
με το αριθμ. 2/33526/0026/11-10-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσι-
ολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Την 3626/3/26-10-2017 (ΑΔΑ:7Τ1Ξ469ΗΗ7-ΚΙΠ) 
απόφαση Δ.Σ. του Τ. Π. και Δανείων (ΦΕΚ 4116 Β΄) περί 
εξουσιοδότησης Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή του 
νόμιμου αναπληρωτή του να ασκούν αρμοδιότητες 
Διατάκτη και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σε βάρος 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, για δημόσιες συμ-
βάσεις, προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και λοιπές 

δαπάνες μέχρι 60.000€, η οποία παύει να ισχύει από 
24-10-2019, ημερομηνία λήξης θητείας του Προέδρου 
και του Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

6. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τ.Π. και Δανείων και 
την ομαλή διεξαγωγή του έργου του, για τη σύναψη δη-
μοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών 
μέχρι ποσού 60.000 πλέον ΦΠΑ ετησίως και ανά είδος, 
καθώς και για λοιπές δαπάνες ετησίως για κάθε αιτία 
πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι του 
ιδίου ποσού.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης του Δ.Σ., δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Τ. Π. και Δανείων, αποφασίζει:

εξουσιοδοτεί, ως κύριος διατάκτης, τον Πρόεδρο αυ-
τού ή τον αναπληρωτή Πρόεδρο, να ασκεί αρμοδιότητες 
διατάκτη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για δαπάνες 
σε βάρος πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 
Τ.Π. και Δανείων για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
έργων και υπηρεσιών μέχρι ποσού 60.000€ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι, 74.400,00€ ετησίως και ανά είδος, καθώς και για 
λοιπές δαπάνες, ετησίως, για κάθε αιτία πληρωμής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι του ιδίου 
ποσού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047502312190004*
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