
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμο-
γής και θητείας Δ.Σ. των υφιστάμενων Ερευνητι-
κών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

2 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Δευτερεύοντος Διατά-
κτη στους Προϊστάμενους όλων των Κτηματικών 
Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο της Επιχειρησι-
ακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος Μακεδονίας για τις πιστώσεις που 
τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα.

3 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών μάρκας LENOVO και δύο (02) 
οθόνων υπολογιστή μάρκας PHILIPS από τον Αλε-
ξανδράκη Δημήτριο για το Λιμεναρχείο Γυθείου.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς μίας (01) μεταχει-
ρισμένης μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ACER EXTENSA E261 για το ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/
Γραφείο Ελέγχου Υγειονομικών Δαπανών και 
ενός (01) μεταχειρισμένου ασύρματου τηλε-
φώνου PHILIPS DECT 6231S/24 για το ΥΝΑΝΠ/
Γρ. ΓΔΟΥ από τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟ Ι. 
Δημήτριο.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-
στους επισκευής του ΠΛΣ 1034 του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Χίου από την εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ 
MAPIN INK (MINERVA MARINE INC.)».

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς χιλίων (1.000) λίτρων 
αμόλυβδης βενζίνης και κόστους συντήρησης-
ανταλλακτικών του ΠΛΣ 742 του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Χαλκίδας/Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Λάρυ-
μνας από τον Σταματάκη Νικόλαο του Ιωάννη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   223350/Ζ1 (1)
Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμο-

γής και θητείας Δ.Σ. των υφιστάμενων Ερευνητι-

κών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 10α του άρθρου 11 του ν.  3685/2008 

(ΦΕΚ 148, Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν.  3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α') και της 
παρ. 10β του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α'), 

β) της παρ. 5 του αρθρ. 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α'),
γ) της παρ. 14 του αρθρ. 80 του ν.  4009/2011

(ΦΕΚ 195, Α'),
δ) των άρθρων 24 και 77 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143, Α') 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α') «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», 

β) του π.δ. 114/2014(ΦΕΚ 181, Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

γ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114, Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»,

δ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208, τ.Α') «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου ... Μεταφορών και Δικτύων»,

στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις αριθμ. Φ102/21/75543/Β7/28-6-2010 
(ΦΕΚ 1032, Β'), 156473/Β7/11-12-2012 (ΦΕΚ 3384, Β' 
Φ102/11/184809/Β7/3-12-2013 (ΦΕΚ 3115, Β'), 202265/
Ζ1/12-12-2014 (ΦΕΚ 3427, Β'), 193869/Ζ1/3 (1-11-2015 
(ΦΕΚ 2647 Β') υπουργικές αποφάσεις καθώς και την 
αριθμ. 220279/Ζ1/22-12-2016 κοινή υπουργική απόφα-
ση (ΦΕ 4232, Β') με τις οποίες παρατάθηκαν οι προθεσμί-
ες αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφι-
στάμενων ΕΠΙ μέχρι 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014,
31-12-2015, 31-12-2016 και 31-12-2017, αντίστοιχα.

4. Τις αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168, Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», 
όπως ισχύει.

5. Τα π.δ. 217/1996, 322/1994 και 51/1996, 168/1994, 
39/1996, 13/1998, 18/1995, 269/1989 759/75/1992, 
452/1995, 134/1995, 52/1996, 432/1995, 155/2007 κα-
θώς και τις υπουργικές αποφάσεις 740 και 741/Β1/199 
(ΦΕΚ 771, τ.Β') Ίδρυσης των ΕΠΙ.

6. Την αριθμ. Φ.1/Α/1279/186109/Β1/01-11-2017 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ως ακολούθως:

Για το Ε.Π. Ινστιτούτο Στερεού Φλοιού της Γης του 
Ε.Κ.Π.Α.:

α) ύψους 170.000,00€ για το κόστος λειτουργίας του 
τηλεμετρικού δικτύου ΒΑΝ (προς τον ΟΤΕ) η οποία έχει 
προβλεφθεί στο προσχέδιο του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικ. έτους 2018 (Ε.Φ..19-250, ΚΑΕ 
2519) και,

β) ύψους 59.000,00€ από την επιχορήγηση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών η οποία έχει προβλεφθεί στο Προϋ-
πολογισμό του οικ. έτους 2018 (ΚΑΕ 2599, Ε.Φ. 07-110).

Για το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ-
γίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας έχουν προβλεφθεί 
στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 
του Υπουργείου Υγείας πιστώσεις ύψους 1.200.000,00€ 
για την επιχορήγηση του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. (ΚΑΕ 2544, Φορέας 
210), αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζουν οι δια-
τάξεις του στοιχείου α της παρ. 10 του άρθρου 11 του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3794/2009 
ΦEK 156, Α') και του στοιχείου β της παρ. 10 του άρθρου 
11 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α'), περί προθεσμιών 
αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας των Δ.Σ. των 
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) μέχρι 

31 12-2018 και πάντως έως την έκδοση και δημοσίευση 
των οργανισμών των οικείων ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/91493/ΔΠΔΑ (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Δευτερεύοντος Διατά-

κτη στους Προϊστάμενους όλων των Κτηματικών 

Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο της Επιχειρη-

σιακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομι-

κού Εγκλήματος Μακεδονίας για τις πιστώσεις 

που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλ-

ματα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'), 
όπως ισχύει, 

β) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 980 Α'),

γ) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών»,

δ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

2. Τη με αριθμ. 2/90391/ΔΠΔΑ/12-12-2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος έτους και του 
εγκεκριμένου ΜΠΔΣ 2018-2021, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση αρμοδιοτήτων Δευτερεύοντος Διατά-
κτη (Δ.Δ.) στους Προϊστάμενους όλων των Κτηματικών 
Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής 
Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
Μακεδονίας για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται 
με Επιτροπικά Εντάλματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Αριθμ.     2/91637/0004 (3)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομι-

κού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-

κονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α΄181) και ιδίως των άρθρων 57 έως 63 και 
98 του παρόντος,

β) του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρα-
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης και άλλες διατάξεις» (Α' 251), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 11 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,.. 
[...]...και άλλες διατάξεις » (Α'265),

δ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει,

στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α' 45), όπως ισχύει,

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄131), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

2. Την αριθ. 2/55722/ΔΕΠ/25.10.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθο-
ρισμός αποζημίωσης για τους ιδιώτες-μέλη της Ε.Δ.ΕΛ.» 
(ΥΟΔΔ 588).

3. Την αριθ. 2/87587/ΔΠΔΑ/12.12.2017 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, 
θα προσδιοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

4. Το από 9.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων σχετικά με τη σύνθεση της Ε.Δ.ΕΛ. με 
τη νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου.

5. Το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης 
των δομών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οργανικές 
μονάδες των οποίων οι Προϊστάμενοι συμμετείχαν εκ της 
θέσης τους στην Ε.Δ.ΕΛ. αναδιαρθρώθηκαν.

6. Την ανάγκη για έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργί-
ας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγ-
χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
αποφασίζουμε:

Ι. Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία 
αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως Πρόεδρο, 
με τον αναπληρωτή του. 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Ελέγχων, με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α' Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, με 
τον αναπληρωτή του.

δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Β' Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, με 
τον αναπληρωτή του.

ε) Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτά-
κτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 
με τον αναπληρωτή του και 

στ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτι-
κό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εφαρμογής 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.) και ελέγχου συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δημοσίων έργων 
ή κρατικών ενισχύσεων, με τους αναπληρωτές τους.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος μίας 
εκ των ανωτέρω Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με 
τον αναπληρωτή του. Στη γραμματειακή υποστήριξη 
θα συνδράμει έτερος υπάλληλος μίας εκ των ανωτέρω 
Υπηρεσιών.

II. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής 
της Ε.Δ.ΕΛ. είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ 
των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

III. Στην Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

IV. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμ-
ματέα και του υπαλλήλου που παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη θα οριστεί με υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

(4)
      Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών μάρκας LENOVO και δύο (02) 

οθόνων υπολογιστή μάρκας PHILIPS από τον Αλε-

ξανδράκη Δημήτριο για το Λιμεναρχείο Γυθείου.

  Με την αριθμ. 2824.76/89774/2017/15 Δεκεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με 
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το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η από 19-10-2017 επιστολή δωρεάς του Αλεξανδράκη 
Δημήτριου σχετικά με δύο (02) ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές μάρκας LENOVO και δύο (02) οθόνες υπολογιστή 
μάρκας PHILIPS για το Λιμεναρχείο Γυθείου, συνολικής 
αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομή-
ντα δύο λεπτών (1.770,72 €).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(5)

      Αποδοχή πρότασης δωρεάς μίας (01) μεταχει-

ρισμένης μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ACER EXTENSA E261 για το ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/

Γραφείο Ελέγχου Υγειονομικών Δαπανών και 

ενός (01) μεταχειρισμένου ασύρματου τηλε-

φώνου PHILIPS DECT 6231S/24 για το ΥΝΑΝΠ/

Γρ. ΓΔΟΥ από τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟ Ι. 

Δημήτριο.

  Με την αριθμ. 2824.76/89780/2017/15 Δεκεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με 
το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η από 18-10-2017 ατομική αναφορά του Αντιπλοιάρχου 
Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΥ Ι. Δημήτριου σχετικά με μία (01) μεταχειρι-
σμένη μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή ACER EXTENSA 
E261 για το ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/Γραφείο Ελέγχου Υγει-
ονομικών Δαπανών και ένα (01) μεταχειρισμένο ασύρ-
ματο τηλέφωνο PHILIPS DECT 6231S/24 για το ΥΝΑΝΠ/
Γρ. ΓΔΟΥ, συνολικής αξίας περίπου εκατόν εβδομήντα 
ευρώ (170 €).

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

(6)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς ανάληψης του κό-

στους επισκευής του ΠΛΣ 1034 του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Χίου από την εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ 

MAPIN INK (MINERVA MARINE INC.)».

Με την αριθμ. 2824.76/89788/2017/15 Δεκεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθη-
καν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές 
των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-06-2017 πρακτικά συνεδρίασης/
δωρητήρια επιστολή της εταιρείας «ΜΙΝΕΡΒΑ MAPIN 
INK (MINERVA MARINE INC.)» για ανάληψη του κόστους 
επισκευής του ΠΛΣ 1034 του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Χίου, αξίας χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €) πλέον 
ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Ι

(7)
      Αποδοχή πρότασης δωρεάς χιλίων (1.000) λί-

τρων αμόλυβδης βενζίνης και κόστους συντή-

ρησης-ανταλλακτικών του ΠΛΣ 742 του Κε-

ντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας/Γ΄ Λιμενικού 

Τμήματος Λάρυμνας από τον Σταματάκη Νικό-

λαο του Ιωάννη.

Με την αριθμ. 2824.76/89763/2017/15 Δεκεμβρίου 
2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με 
το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-
κτή η με αριθμ. Εισερχ. Κ.Λ/Χ Χαλκίδας/Γ΄Λ/Τ Λάρυμνας 
578/06-09-17 επιστολή δωρεάς του Σταματάκη Νικόλα-
ου του Ιωάννη σχετικά με χίλια (1.000) λίτρα αμόλυβδης 
βενζίνης και του κόστους συντήρησης-ανταλλακτικών 
του ΠΛΣ 742 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας/Γ΄ 
Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας, συνολικής αξίας τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €).

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

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