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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και
Γ’ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» (ΦΕΚ 2515/τ.Β’/
29-06-2018) ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων
της Γ’ Τάξης Ειδικού Λυκείου».

2

Απόδοση πιστώσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων
μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ για
τη χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ατομική
επιχείρηση ICARUS SECURITY του ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
Επαμεινώνδα-Χρήστου ενός συστήματος οπτικής
επιτήρησης (καμερών και συστήματος καταγραφής εικόνας) για το Λιμεναρχείο Πάρου.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος ενός (01) αλκοολομέτρου DRAGER ALCOTEST 6820 με εκτυπωτή και
θήκη μεταφοράς για το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την
προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού για
την συντήρηση δύο (02) Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, προκειμένου να
ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους λειτουργία.

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΝΕΧ
TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS
S.A.)», για το Λιμεναρχείο Σύρου, μίας (01) καινούργιας μοτοσυκλέτας, μάρκας KAWASAKI,
μοντέλο Versys 650 ABS, 650 κυβικά μαζί με
πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκομένων βάσει
απαιτήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αρ. Φύλλου 3339

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 127405/Δ3
(1)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ 105116/Δ3/25/
06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ειδικού Λυκείου»
(ΦΕΚ 2515/τ.Β’/29-06-2018) ως προς τις αναθέσεις
μαθημάτων της Γ’ Τάξης Ειδικού Λυκείου».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 και την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/
2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2-10-2008 ) «Σχολικές μονάδες» όπου
ορίζεται ότι: «Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία,
γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής
εκπαίδευσης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/
2013 (Α’/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α’/125).
3. Την με αρ. πρωτ 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργική
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ειδικού
Λυκείου» (ΦΕΚ 2515/τ.Β’/29-06- 2018).
4. Την με αρ. πρωτ 104750/Δ3/28/06/2019 υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.
163742/Δ3/02-10-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’
τάξεων του Ειδικού Λυκείου» (ΦΕΚ 4691/τ.Β’/19-10-2018)
ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ’
τάξης του Ειδικού Λυκείου», (ΦΕΚ 2712/τ.Β’/02-07-2019).
5. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»,
6. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09-07-2019) με θέμα:
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (ΦΕΚ 3009/
τ.Β’/25-07-2019) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’/ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α’/118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).
12. Την με αρ. 19/30-05-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/340/108234/
Β1/04-07-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’/143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α’/129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Οι αναθέσεις των μαθημάτων της Γ’ του Ειδικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:
Γ΄ Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία

ΠΕ02

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ02
ΠΕ02

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Κοινωνιολογία

ΠΕ78 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ10)

ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσική

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με προτεραιότητα
Χημεία
πρώην ΠΕ12.08)
Μαθηματικά
ΠΕ03
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία
ΠΕ04 (03, 04)
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

Πληροφορική

ΠΕ86

Οικονομία

ΠΕ80 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ78
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ81(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.02)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81 (με προτεραιότητα πρώην
ΠΕ12.01, 12.02, 17.01, 17.05)

ΠΕ08, ΠΕ89.01
[με προτεραιότητα πρώην ΠΕ18
(01, 26, 27, 28)]

Λατινικά

ΠΕ02

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργική απόφαση (Β’/2515).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 2814.4/59989/2019
(2)
Απόδοση πιστώσεων στη Δημόσια Αρχή Λιμένων
μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ για
τη χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ.3 του άρθρου
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’/143), όπως ισχύει.
β) Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
(Α’/204), όπως ισχύει.
γ) Της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της
από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α’/126).
δ) Του άρθρου 82 του ν. 4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και
εύλογη διάρκεια αυτής» (Α’/51), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’/52), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).
ζ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’/26).
η) Του π.δ. 70/2015 «..........Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’/114).
θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’/121).
ι) Του π.δ. 84 /2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α’/123).
2. Την Α.Π. 8538/22-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός ποσοστού και
διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο
σε δήμους χώρας και στη Δημόσια Αρχή Λιμένων ως
αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ» (Β’/1129).
3. Την Α.Π. 2/39549/0026/11-06-2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή και ΙΔ από
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’/1138).
4. Το Α.Π. 2/55209/ΔΛΓΚ/04-07-2019 έγγραφο ΥΠΟΙΚ/
ΓΛΚ/Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
5. Την Α.Π. 2811.23/56256/25-07-2019 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/γρ.Α.Α.Υ. (Α/Α
67589 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/
ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:78ΟΩ4653ΠΩ-2ΝΧ).
6. Την ανάγκη απόδοσης από το Ελληνικό Δημόσιο στη
Δημόσια Αρχή Λιμένων του ποσού που προβλέπεται στα
αριθ. (1γ) και (2) του προοιμίου της παρούσας απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (120.914,33 €)
για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας
1041- 501-0000000, ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις
σε φορείς με νομική προσωπικότητα», οικ. έτους 2019,
αποφασίζουμε:
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1. Την απόδοση του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών
λεπτών (120.914,33) στη Δημόσια Αρχή Λιμένων για τη
χρήση από 01-01-2018 έως 31-12- 2018.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική
προσωπικότητα», ειδικού φορέα 1041-501-0000000, του
τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2019.
3. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων να μεριμνήσει για την
υποβολή στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ’ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του
οικονομικού έτους, απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστού απολογισμού
των δαπανών της παρούσας απόδοσης, εφόσον είναι
μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών
που διαχειρίστηκε.
4. Χωρίς την υποβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 3
παραγράφου του διατακτικού της παρούσας, δεν επιτρέπεται η απόδοση ανάλογων ποσών στο μέλλον.
5. Δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου (3)
του (2) σχετικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2019
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(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος ενός (01) αλκοολομέτρου DRAGER ALCOTEST 6820 με εκτυπωτή και
θήκη μεταφοράς για το Λιμεναρχείο Λευκάδας.
Με την 2824.76/ 59759/2019/09 Αυγούστου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ.
Πρωτ. 926/24-06-2019 επιστολή δωρεάς του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας συνοδευόμενη από την αρ.
56/2018 απόφαση του Δ.Σ. του καθώς και την με αριθ.
πρωτ. 88995/30-05-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου, ενός
(01) αλκοολομέτρου DRAGER ALCOTEST 6820 με εκτυπωτή και θήκη μεταφοράς, για το Λιμεναρχείο Λευκάδας,
αξίας χιλίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και
πενήντα πέντε λεπτών (#1.494,55#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την
προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού για
την συντήρηση δύο (02) Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, προκειμένου
να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ατομική
επιχείρηση ICARUS SECURITY του ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
Επαμεινώνδα-Χρήστου ενός συστήματος οπτικής επιτήρησης (καμερών και συστήματος καταγραφής εικόνας) για το Λιμεναρχείο Πάρου.
Με την 2824.76/ 59761/2019/09 Αυγούστου 2019
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις
των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Πάρου: 812/19-03-2019
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της ατομικής επιχείρησης
ICARUS SECURITY του ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ Επαμεινώνδα-Χρήστου ενός συστήματος οπτικής επιτήρησης (καμερών
και συστήματος καταγραφής εικόνας, DVR Combo Kit
E-CH70004-4) για το Λιμεναρχείο Πάρου, συνολικής αξίας εκατό ευρώ και πενήντα λεπτών (#100,50#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την 2824.76/59767/2019/09 Αυγούστου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
30-05-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας
«Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού για την συντήρηση
δύο (02) Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή
τους λειτουργία, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων ευρώ
(#7.000,00#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα
με την επιστολή της δωρήτριας εταιρείας η καταβολή
του προαναφερόμενου ποσού θα γίνεται με απευθείας
εξόφληση από την εταιρεία των προμηθευτών /συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέγονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προσκομίζοντας στην «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» τις εκάστοτε απαιτούμενες
οικονομικές προσφορές και με την έκδοση των νομίμων
αντίστοιχων παραστατικών.

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΝΕΧ
TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS
S.A.)», για το Λιμεναρχείο Σύρου, μίας (01) καινούργιας μοτοσυκλέτας, μάρκας KAWASAKI,
μοντέλο Versys 650 ABS, 650 κυβικά μαζί με
πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκομένων βάσει
απαιτήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με την 2824.76/59769 /2019/09 Αυγούστου 2019
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

39591

άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις
των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή
η με αριθ. Πρωτ. 8585/D9-07-2019 επιστολή πρόθεσης
δωρεάς της εταιρείας «ΟΝΕΧ TECHNOLOGY SYSTEMS &
BUSINESS SOLUTIONS S.A.» συνοδευόμενη από πρακτικό
συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου της 10-07-2019,
για το Λιμεναρχείο Σύρου, μίας (01) καινούργιας μοτοσυκλέτας, μάρκας KAWASAKI, μοντέλο Versys 650 ABS, 650
κυβικά μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκομένων
βάσει απαιτήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικού κόστους δέκα
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (#10.960#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

39594
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02033392908190008*

