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       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                            Α.Δ.Α.: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Αθήνα,  27 /7/2021 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ                                        Α.Π.: 38490 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Σαχ. Δνση Μεσογείων  96, 11527 Αθήνα  

Τηλέφωνο : 2131307355  

E-mail : amethymaki@justice.gov.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαςη Ανάθεςησ παροχήσ υπηρεςιών ςυμβοφλου νομικήσ υποςτήριξησ 

ςτο πλαίςιο τησ Σεχνικήσ Βοήθειασ Μεταβατικήσ Περιόδου του Εθνικοφ 

Προγράμματοσ Ανάπτυξησ του Τπουργείου Δικαιοςφνησ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η  ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α) του Ν.4412/2016 (Α’ 147/2016) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2004/25/ΕΕ)», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει  

β) του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) «Κϊδικασ Δικθγόρων», όπωσ ιςχφει 

γ) του Μζρουσ ΙΘ’ για το «Εκνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ» του Ν.4635/2019 

«Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167/2019), και ειδικότερα τα 

άρκρα 134 και 139 παρ.2  

δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 139 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167) «επενδφω ςτθν Ελλάδα 

και άλλεσ διατάξεισ» 

ε) των άρκρων 76-78 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184/2020) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ 

(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 

Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ»  
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ςτ) των άρκρων 36 και 37 του ν. 4622/2019 (Αϋ133/2019) «Επιτελικό Κράτοσ: 

οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 

οργάνων και τθσ κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»  

η) τθσ παρ. Η, του άρκρου 1 του Ν. 4152/2013 (Αϋ 107/2013) «Προςαρμογι τθσ 

Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ »  

θ) του Π.Δ 6/2021 (Α' 7/2021) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ» 

κ) του Π.Δ. 83/2019 (Αϋ 121/2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» 

 

2. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 15171/13-03-2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ 

«Διοριςμόσ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ ςτο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ» (Τ.Ο.Δ.Δ. 

188/2020),  

3. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 60260/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ45Ω-06) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ παραλαβισ των 

παραδοτζων και παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ 

του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ»,  

4. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781/2017) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,  

5. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 23451/ΕΤΑ493/2017 (Β’ 677/2017) Απόφαςθ του 

Αναπλ. Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα «Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, 

ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων τεχνικισ βοικειασ, διαδικαςίεσ 

δθμιουργίασ και διατιρθςθσ καταλόγων προμθκευτϊν για τθν ανάκεςθ και 

υλοποίθςθ ενεργειϊν Σεχνικισ Βοικειασ», όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει.   

6.  Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 4378/2020 (Β’ 67/2020) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα «Ζγκριςθ προγράμματοσ Σεχνικισ Βοικειασ 

Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ»  

7. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 30457/2021 (Βϋ 998/2021) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 4378/2020 

απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Ζγκριςθ προγράμματοσ 

Σεχνικισ Βοικειασ Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ, 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 139 του ν. 4635/2019 ‘Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ 

διατάξεισ’ (Α’ 167)» 
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8. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 31233/30-6-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008854179) 

Πρόςκλθςθ τθσ Τπθρεςίασ υντονιςμοφ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθν 

Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου νομικισ 

υποςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Σεχνικισ Βοικειασ Μεταβατικισ Περιόδου του 

Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ» με τθ διαδικαςία 

τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. 

9. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 134230/16-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΙ46ΜΣΛΡ-1ΙΡ) Απόφαςθ του 

Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθν ζγκριςθ τθσ ζνταξθσ ςτο 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕ-020 του ζργου «Σεχνικι 

Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του 

Τπουργείου Δικαιοςφνθσ» (Κωδικόσ Ζργου/MIS 2020Ε02000001).  

10. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 73217/30-6-2021(ΑΔΑ: 9ΚΩΠ46ΜΣΛΡ-ΓΡΤ) Απόφαςθ του 

Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθν ζγκριςθ τθσ ζνταξθσ ςτο 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕ-020 του ζργου «Σεχνικι 

Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του 

Τπουργείου Δικαιοςφνθσ» (Κωδικόσ Ζργου/MIS 2020Ε02000001). 

11. Σθ με αρικ. πρωτ. 37292/12-7-2021 υποβλθκείςα Προςφορά τθσ Ακθνάσ 

Παυλάκου, φψουσ δεκατριϊν χιλιάδων ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για το 

ζργο παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου νομικισ υποςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

Σεχνικισ Βοικειασ Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ 

του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ 

12. Σο γεγονόσ ότι προκαλείται δαπάνθ ανϊτατου φψουσ δεκατριϊν χιλιάδων 

ευρϊ (€13.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. θ οποία κα καλυφκεί από τισ 

πιςτϊςεισ του ζργου «Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ 

Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΠΑ) του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ» (ΑΕ020 – Κωδικόσ 

Ζργου/MIS 2020Ε02000001), για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ για νομικι υποςτιριξθ 

για τθν ωρίμανςθ και υλοποίθςθ ζργων του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ ςτο πλαίςιο 

του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ.  

13. Σο γεγονόσ ότι θ Ακθνά Παυλάκου είναι νομικι εμπειρογνϊμονασ, κακϊσ 

διακζτει πτυχίο Νομικϊν Επιςτθμϊν του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ και 

αςκεί ςχετικι επαγγελματικι δράςθ από το 2014 ζωσ και ςιμερα (Α.Μ. 

Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν  35713).  
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  

 

1. Ανακζτουμε το ζργο «Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ 

Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ-Νομικι Τποςτιριξθ», 

ςτθν κ. Ακθνά Παυλάκου του Παφλου, Δικθγόρου Ακθνϊν με ΑΦΜ 14560680, ΔΟΤ 

Αιγάλεω, με ζδρα Κ. Κουν 4, Χαϊδάρι, 12462, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ Σεχνικισ Βοικειασ Μεταβατικισ Περιόδου για τθν κατάρτιςθ του 

Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ και των Προγραμμάτων του, κακϊσ και για τθν 

υποςτιριξθ ζργων εκνικοφ ςκζλουσ του ΠΔΕ. Σο ζργο κα χρθματοδοτθκεί από τθν 

Πράξθ Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ 

Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ 2021-2025» (Κωδικόσ Ζργου/MIS 

2020Ε02000001).  

2. Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Τπθρεςία 

υντονιςμοφ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ 

εφαρμογισ, τθσ παρακολοφκθςθσ, τθσ ανακεϊρθςθσ και του κλειςίματοσ του 

Προγράμματοσ.  

Ο ςφμβουλοσ νομικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να παρζχει, ωσ εξωτερικόσ 

ςυνεργάτθσ ςτθν Τπθρεςία υντονιςμοφ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ τισ υπθρεςίεσ 

του ςυμμετζχοντασ ςε ςυναντιςεισ και ςυντάςςοντασ γνωμοδοτιςεισ, με τθ μορφι 

ενυπόγραφων ςθμειωμάτων, για τα, κατά περίπτωςθ, ερωτιματα και ηθτιματα 

νομικισ φφςεωσ που κα προκφπτουν και κα αφοροφν κζματα για τθν κατάρτιςθ του 

Σομεακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ. Επιπροςκζτωσ, κα προβαίνει ςτθν παροχι 

νομικισ υποςτιριξθσ  επί των παρατθριςεων των λοιπϊν εμπλεκομζνων ςτο 

Πρόγραμμα Τπουργείων και φορζων αλλά και επί οποιουδιποτε άλλου νομικοφ 

ηθτιματοσ ανακφψει ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν και των υποχρεϊςεων τθσ 

Τπθρεςίασ υντονιςμοφ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ. 

 

Ειδικότερα, το ωσ άνω πρόςωπο κα πρζπει να παράςχει υπθρεςία που αφορά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ νομικϊν ηθτθμάτων που κα προκφπτουν κατά περίπτωςθ από τθν 

υλοποίθςθ του Προγράμματοσ.  

Σο Φυςικό Αντικείμενο του ζργου αφορά ςτα ακόλουκα::  

- νομικι υποςτιριξθ για τθν κατάρτιςθ ςχεδίου του Σομεακοφ Προγράμματοσ 

Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ που κα καλφπτει τουσ τομείσ 
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αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ με τθ μορφι ενυπόγραφων 

γνωμοδοτικϊν ςθμειωμάτων 

- νομικι υποςτιριξθ ςτθ μελζτθ και επεξεργαςία των αναπτυξιακϊν ςτόχων του 

Τπουργείου Δικαιοςφνθσ με προτεραιότθτεσ και ςυγκεκριμζνεσ προτεινόμενεσ 

κατθγορίεσ ζργων ι και ςυγκεκριμζνα ζργα, κακϊσ και ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ 

εκτιμϊμενθσ αναπτυξιακισ επίδραςθσ και ςυμβολισ τουσ ςτθν επίτευξθ των 

τικζμενων ςτόχων, με τθ μορφι ενυπόγραφων γνωμοδοτικϊν ςθμειωμάτων   

- νομικι υποςτιριξθ ςτθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ για το Σομεακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, θ οποία 

πραγματοποιείται με ςτόχο τθ διατφπωςθ απόψεων από δθμόςιουσ φορείσ και 

τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ (κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ εταίρουσ, πολίτεσ, 

κ.λπ.), κακϊσ και ςτθν ενςωμάτωςθ των ςχετικϊν παρατθριςεων, με τθ μορφι 

ενυπόγραφων γνωμοδοτικϊν ςθμειωμάτων 

- παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν για τθν οριςτικοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ του 

Σομεακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ με βάςθ 

τυχόν παρατθριςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Εκνικοφ ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

- παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν για τθν ενεργοποίθςθ και εκτζλεςθ του Σομεακοφ 

Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, με τθν υλοποίθςθ των 

ςυμπεριλαμβανόμενων ζργων και δράςεων, ςφμφωνα με τον ςχετικό 

ςχεδιαςμό και τθν οριςτικοποίθςθ του περιεχομζνου του 

- υποβολι ςαφϊν, ζγκυρων, άμεςων και νομικά τεκμθριωμζνων ζγγραφων 

γνωμοδοτιςεων για το χειριςμό, τθν ερμθνεία και τθν επίλυςθ νομικϊν 

ηθτθμάτων, κακϊσ και για τθν απάντθςθ ςε ερωτιματα που υποβάλλονται και 

αφοροφν ανακφπτοντα νομικά ηθτιματα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

«Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ 

Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ 2021-2025» 

- νομικι υποςτιριξθ ςτο ζργο τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ 

Ζργων, εφόςον ηθτθκεί με τθν μορφι ενυπόγραφων γνωμοδοτικϊν 

ςθμειωμάτων 

- ςυντονιςμό επικοινωνίασ με τα αρμόδια Τπουργεία και τουσ λοιποφσ 

αρμόδιουσ φορείσ για τον χειριςμό και τθν επίλυςθ των νομικϊν ηθτθμάτων 

προσ επίτευξθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του τομεακοφ αναπτυξιακοφ 

προγράμματοσ. 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΛΒΩ-42Φ



6 
 

3. Παραδοτζα του ζργου αποτελοφν διμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ, ςτισ οποίεσ 

κα αναφζρεται το ςφνολο των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ προζβθ ο νομικόσ ςφμβουλοσ 

κατά τθ περίοδο αναφοράσ και κα ςυνοδεφονται από τισ ςχετικζσ γνωμοδοτιςεισ 

που ζχει εκδϊςει και ζχει ιδθ παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία. 

Διευκρινίηεται, ότι ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν 

Τπθρεςία τισ εκκζςεισ τθσ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν μετά τθν παρζλευςθ 

του εκάςτοτε χρονικοφ πλαιςίου που αφορά θ κάκε μια, με ζναρξθ τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 

4. Θ διάρκεια παροχισ υπθρεςιϊν ορίηεται για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από 

τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

5. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατριϊν 

χιλιάδων ευρϊ (13.000€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα καλυφκεί από τισ 

πιςτϊςεισ του προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα του ζργου 

«Σεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ περιόδου του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ 

του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ 2021-2025» (Κωδικόσ Ζργου/MIS 2020Ε02000001). 

το ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ του Ζργου περιλαμβάνονται τα κάκε 

είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Θ καταβολι των πλθρωμϊν κα γίνει τμθματικά και κα ςυνδζεται υποχρεωτικά με τα 

παραδοτζα του ζργου, και ςυγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα λάβει: 

 40% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 1θσ διμθνιαίασ 

απολογιςτικισ ζκκεςθσ, 

 60% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 3θσ διμθνιαίασ 

απολογιςτικισ ζκκεςθσ. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του ΠΔΕ 

ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κα δθλϊνει ο ανάδοχοσ και ςφμφωνα με τισ 

διαδικαςίεσ τθσ με αρ. 134453/23-12-2015 ΚΤΑ «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 

δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΠΔΕ (Σροποποίθςθ και 

αντικατάςταςθ τθσ ΚΤΑ 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β’ 2573)» (ΦΕΚ Β’ 2857), μετά τθν 

παραλαβι των υπθρεςιϊν του με εγκεκριμζνο πρακτικό από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Παραλαβισ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ και τθν υποβολι από τον ανάδοχο του 

νομίμου παραςτατικοφ και των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται. 

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ιτοι : 

1)  0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΑΔΘΤ) 

2)  3% επ’ αυτοφ υπζρ χαρτοςιμου και επ’ αυτοφ ΟΓΑ 20% 
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3) 20% παρακράτθςθ φόρου για τθν παροχι υπθρεςιϊν (άρκρο 64 του Ν. 

4172/2013) 

4)  0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) 

5)  3% επ’ αυτοφ υπζρ χαρτοςιμου και επ’ αυτοφ ΟΓΑ 20% 

6)  24% ΦΠΑ 

 

Ο κ. Ακθνά Παυλάκου καλείται να υπογράψει ςφμβαςθ με το Τπουργείο 

Δικαιοςφνθσ, εκπροςωποφμενο από τθν Τπθρεςιακι Γραμματζα, μζςα ςε 

προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ 

ανάκεςθσ. 

 

 

                     Η ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

                           

            ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ 

 

Κοιν.: 

κ. Ακθνά Παυλάκου 

 

Εςωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Τπουργοφ 

- Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 

- Τπθρεςία υντονιςμοφ 
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