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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 ∆ιοικητικό 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 «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

3. Την από 26.02.2021 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ των ΕΛΤΑ και της δικηγορικής εταιρίας 
«ΑΝ∆ΡΕΑΣ 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 13.04.2021 ενηµέρωση της δικηγορικής εταιρείας «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.  

6. Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε αριθµό 35/14.04.2021 της δικηγορικής εταιρείας 
Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 
∆ΟΥ:∆’ ΑΘΗΝΩΝ. 

7. Το από 14.06.2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών. 

Αποφασίζουµε 

Την καταβολή δαπάνης ποσού τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα ευρώ και 
πενήντα λεπτών (33.970,50), πλέον ΦΠΑ 24%, στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Πάτσης & 
Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 ∆ΟΥ:∆’ ΑΘΗΝΩΝ, για την 
παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών για θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου 
ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η ∆/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 ΚΑ∆ 61.00.00: «Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων» της ∆ιοίκησης. 
 

Επισυνάπτεται: 
Τιµολόγιο µε αρ. 35/14.04.2021 

Κοινοποίηση: 

1. Νοµική Σύµβουλο  
2. ∆/νση Νοµικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Οικονοµικών 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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