
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.», για δωρεά αγαθών (τροφίμων) 
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερι-
κών - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργα-
σίας). 

2 Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας του Προέδρου του ΕΚΑΒ για 
το έτος 2020.

3 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυή-
σεων με Τίτλους, για το έτος 2021.

4 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λει-
τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιωαννιτών «Ζωγρά-
φειος Οίκος Ευγηρίας», για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης της εταιρείας με την επω-

νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.», για δωρεά αγαθών (τροφίμων) 

προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερι-

κών - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνερ-

γασίας).  

   Με την από 18-12-2020 με αρ. πρωτ. 146734ΕΞ2020/
23-12-2020, απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013 (Α’   185) και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’  133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΠΑ-
ΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.», για δωρεά προς το Ελληνικό 
Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσία Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας) αγαθών (τροφίμων), αξίας 

δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
τεσσάρων λεπτών (10.142,74 €), πλέον ΦΠΑ 13%, πο-
σού χιλίων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δέκα λεπτών 
(1.326,10 €), ήτοι συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων τε-
τρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (11.468,84 €).  

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. Oικ. 83005 (2)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας του Προέδρου του ΕΚΑΒ για 

το έτος 2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές

διατάξεις - κύρωση του σχεδίου Σύμβασης οικονομικής 
ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρη-
ματοδότησης» (Α΄ 94), ιδίως την περ.  α΄ της παρ.  2 του 
άρθρου 3 του κεφ. Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2.

2. Τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α’  133).

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π./2767/22.1.2018 (Β΄ 232) 
κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ανώτατου 
ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος για εκτέλε-
ση υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Γ4β/ΓΠ.οικ.40066/17.7.2020 (Β’ 2902) όμοια.

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148), όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 50713/11.8.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη» (Β΄ 3360).

11. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805). 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ οικονομικού έτους 
2020, που θα ανέλθει στα 10.000 €, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις των κωδικών εξόδων ΚΑΕ 0721, 0715 
και 0711.

13. Την υπό στοιχεία B2α/οικ.76594/27.11.2020 βεβαί-
ωση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

14. Τις υπ’ αρ. 76788/11.12.2020 και 76455/9.12.2020 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΕΚΑΒ.

15. Την επιτακτική ανάγκη παρουσίας του Προέδρου 
του ΕΚΑΒ στις περιφερειακές Μονάδες Υγείας για τη
διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας 
του COVID-19, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 
εξήντα (60) ημερών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, του 
Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, κατά τριάντα (30) ημέρες 
για το έτος 2020, μετά την εξάντληση του ορίου των 
εξήντα (60) ημερών, για τη διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης στις κατά τόπους Μονάδες Υγείας των περιοχών 
που πλήττονται σ’ όλη την επικράτεια, λόγω της πανδη-
μίας COVID-19.

2) Η δαπάνη των μετακινήσεων θα βαρύνει τις εγκε-
κριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ οι-
κονομικού έτους 2020.

3) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν 
τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι 

   Αριθμ. Α.1283  (3)
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυ-

ήσεων με Τίτλους, για το έτος 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975

Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μετα-

φοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR», η οποία κυρώ-
θηκε με τον ν. 1020/1980 (Α΄ 32). 

2. Την υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώμα-
τος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδο-
τούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του 
δικαιώματος αυτού» (Β΄ 836) και ειδικότερα τα άρθρα 5 
και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιο-
δοτούμενος …..προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων 
για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς 
και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοι-
νής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή 
μας..».

3. Την υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί 
ανάθεσης - εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης 
και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορ-
τηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)» (Β΄ 1691). 

4. Την από 19-12-2006 πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης 
με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών 
Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006
από τη 19η Διεύθυνση, του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

5. Την υπό στοιχεία A.1045/29-01-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Διατίμηση δελτίων TIR και 
Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2020» 
(ΑΔΑ: 6XN646ΜΠ3Ζ-Ψ9Δ, Β’ 933).

6. Το υπό στοιχεία Α9/0317/15-4-2020 έγγραφο της 
ΟΦΑΕ, με το οποίο υποβάλλει: α) τον ισολογισμό του 
έτους 2019, β) τα τιμολόγια αγοράς δελτίων ΤIR του έτους 
2019 από τον διεθνή οργανισμό IRU, γ) την έκθεση ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή επί των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεών της και δ) αντίγραφο του προβλεπόμενου στο 
άρθρο 8 της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών (Β΄ 836), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία Δ19Β 5018839 ΕΞ2013/10.5.2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, Β΄ 1303), 
ειδικού έντοκου λογαριασμού (ΑLPHA BANK), όπου εμ-
φανίζεται η κίνηση και το υπόλοιπο του λογαριασμού 
στις 31-12-2019 που ανέρχεται στα 1.659.435,76€ και 
υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο ύψος του αποθεματι-
κού, όπως εμφανίζεται και στον Ισολογισμό του 2019. 
Το αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω ειδικού έντοκου 
λογαριασμού τρέχοντος έτους, το οποίο προσκομίστηκε 
συμπληρωματικά. 

7. Το υπό στοιχεία A9/0907/30-11-2020 έγγραφο της 
ΟΦΑΕ με το οποίο υποβάλλει: α) τον προϋπολογισμό 
εσόδων - εξόδων διαχείρισης δελτίων TIR και τίτλων με-
μονωμένης εγγύησης έτους 2021, β) αντίγραφο τιμολο-
γίου αγοράς δελτίων TIR από τον διεθνή οργανισμό IRU 
και γ) το οργανόγραμμα της ΟΦΑΕ. 

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατά-
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ξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ 
«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ.  10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (ΥΟΔΔ 27). 

13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και 
των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2021, 
ως ακολούθως: 

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR 
-14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ΕΥΡΩ 

ανά τεμάχιο. 
- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ΕΥΡΩ ανά 

τεμάχιο. 
β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι 

επτά (27) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 163017 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λει-

τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιωαννιτών «Ζωγρά-

φειος Οίκος Ευγηρίας», για το έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως σήμερα ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως σήμερα ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), όπως 
σήμερα ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας» (Α’ 234), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

7. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρ-
που.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων (Α΄ 143)», όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως ισχύ-
ουν.

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27-6-2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 769).

12. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 (Α’ 85).

13. Τις διατάξεις της παρ.    6 του άρθρου 1 του 
ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 
1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και τροποποιήσεως 
διατάξεων ταύτης"» (Α΄ 126), όπως ισχύουν.

14. Την υπ’  αρ. 20/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιωαννιτών με την 
επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» περί καθιέρω-
σης λειτουργίας του τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με την οποία 
υπάρχει ανάγκη για την εν λόγω λειτουργία για τους λό-
γους που αναφέρονται σε αυτή.

15. Την υπ’ αρ. 826/04-12-2020 βεβαίωση του ανωτέρω 
Ν.Π.Δ.Δ. περί εξασφαλισμένης σχετικής πίστωσης στον 
προϋπολογισμό του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση λειτουργίας κατ’ εξαίρε-
ση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 
λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και 24ωρης λειτουργίας, για το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος 
Ευγηρίας» Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων για το 
έτος 2021, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουρ-
γίας και των αυξημένων αναγκών του (το ίδρυμα είναι 
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ανοιχτό όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, διότι φιλοξενεί ηλικιωμένους που χρήζουν 
περίθαλψης, ιατρικής φροντίδας και φύλαξης), όπως 
αναφέρεται στην υπ’ αρ. 20/2020 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., οικονομι-
κού έτους 2021, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη 

πίστωση, εγγεγραμμένη στους Κ.Α. 10-6022 (6.000,00 €) 
και 10-6012.001 (1.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058173012200004*
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