
  

       

 
 

 

 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 ΘΕΜΑ : «Πληρωµή δαπάνης παροχής εξειδικευµένων 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. Το άρθρο 240 του ν.4412/16, Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).  

3. Την από 17.06.2020 αποδοχή προσφοράς για παροχή νοµικών υπηρεσιών της δικηγορικής 
εταιρείας AP Andreas Patsis & Associates Low Firm για την νοµική εκπροσώπηση της ΕΛΤΑ 
Α.Ε. σε θέµατα έγκρισης κρατικών ενισχύσεων διαφόρων τύπων σύµφωνα µε το 
εφαρµοζόµενο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. 

4. Την από 27.10.2020 επιστολή της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες µε 
θέµα “Νοµική εκπροσώπηση του Οργανισµού σας για την υπόθεση έγκρισης κρατικών 
ενισχύσεων διαφόρων τύπων σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο” 
και την αποδοχή αυτής. 

5. Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε αριθµό Γ355/19.11.2020 της δικηγορικής εταιρείας 
Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 
∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ, για παροχή νοµικής εκτίµησης και υποστήριξης στα ΕΛΤΑ. 

6. Την σύµφωνη γνώµη, µε ηλεκτρονικό µήνυµα, της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών. 

Αποφασίζουµε 

Την καταβολή δαπάνης ποσού είκοσι µία χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (21.465,00) ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%, στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες, Βασιλίσσης Σοφίας 
10, 10674 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ:998350438 ∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ, για την νοµική εκπροσώπηση της ΕΛΤΑ 
Α.Ε. σε θέµατα έγκρισης κρατικών ενισχύσεων διαφόρων τύπων σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο 
ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. 

Η ∆/νση Οικονοµικών παρακαλείται να καταβάλει το ανωτέρω ποσό στη δικαιούχο δικηγορική 
εταιρεία.   

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισµού εκµετάλλευσης έτους 2020 
και θα βαρύνει τον ΚΑ∆ 61.00.00: «Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων» της ∆ιοίκησης. 
 

Επισυνάπτεται: 
Τιµολόγιο µε αρ. Γ355/19.11.2020 

Κοινοποίηση: 

1. Νοµική Σύµβουλο  
2. ∆/νση Νοµικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Οικονοµικών 

Hµερ.:17/12/2020 

Α.Π.: 1253 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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