
  

       

 
 

 

 

 
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 ΘΕΜΑ : «Πληρωμή δαπάνης παροχής Νομικών Υπηρεσιών»   

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας, που 
αφορούν στην άσκηση ή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του 
καταστατικού της. 

2. Την υπ΄ αριθ. 1.1.2/13797/011.3/11.02.2021 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την 1844/11.02.21 συνεδρίασή του (θέμα 3ο) για την έγκριση της συνεργασίας – 
σύναψης σύμβασης της ΕΛΤΑ Α.Ε. με την διεθνή δικηγορική εταιρεία «DLA Piper UK LLP», 
και την δικηγορική εταιρία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

3. Την από 26.02.2021 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των ΕΛΤΑ και της δικηγορικής εταιρίας 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» καθώς και της διεθνούς δικηγορικής εταιρείας «DLA 
Piper UK LLP» για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού 
δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

4. Το άρθρο 240 του ν.4412/16, Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).  

5. Την από 06.05.2021 ενημέρωση της δικηγορικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

6. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αριθμό 42/12.05.2021 της δικηγορικής εταιρείας 
Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 
ΔΟΥ:Δ’ ΑΘΗΝΩΝ. 

7. Το από 29.07.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Συντονισμού Νομικών Υπηρεσιών. 

Αποφασίζουμε 

Την καταβολή δαπάνης ποσού σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
πενήντα λεπτών (42.277,50), πλέον ΦΠΑ 24%, στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Πάτσης & 
Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 ΔΟΥ:Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, για την 
παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου 
ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η Δ/νση Οικονομικών παρακαλείται να καταβάλει το ανωτέρω ποσό στη δικαιούχο δικηγορική 
εταιρεία.  
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Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης έτους 2021 
και θα βαρύνει τον ΚΑΔ 61.00.00: «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» της Διοίκησης. 
 

Επισυνάπτεται: 
Τιμολόγιο με αρ. 42/12.05.2021 

Κοινοποίηση: 

1. Νομική Σύμβουλο  
2. Δ/νση Συντονισμού Νομικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Οικονομικών 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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