
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς της Ύπατης Αρμοστείας του 
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες – Αντιπροσωπεία στην 
Ελλάδα προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπηρεσία Ασύλου.

2 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Κατασκευή Κεντρικού Λιμένα 
Φούρνων (βόρειος προβλήτας)».

3 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμέ-
νων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση 
καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του 
Taxisnet.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
   Αποδοχή δωρεάς της Ύπατης Αρμοστείας του 

Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες – Αντιπροσωπεία στην 

Ελλάδα προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπηρεσία Ασύλου.

  Με την ΔΚΠ Α 0006195 ΕΞ 2018/2-4-2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύ-
ουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), 
καθώς και των άρθρων 496,498 και 499 του ΑΚ, έγινε 
αποδεκτή η προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπηρεσία Ασύλου, δω-
ρεά της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρό-
σφυγες– Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 
εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών και 
0,32 (912.133,32) ευρώ, που συνίσταται σε:

Description of Items / Περιγραφή
amount /

αξία

Office furniture (Annex I) / Έπιπλα 
γραφείου (Παράρτημα Ι) 85.726,90 €

MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 
(Annex II) / Εξοπλισμός γραφείου - 
Διάφορα (Παράρτημα ΙΙ)

87.641,70 €

MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 
(Annex ΙII) / Εξοπλισμός γραφείου - 
Διάφορα (Παράρτημα ΙΙΙ)

46.796,30 €

MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 
(Annex IV) / Εξοπλισμός γραφείου - 
Διάφορα (Παράρτημα ΙV)

68.004,00 €

MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 
(Annex V) / Εξοπλισμός γραφείου - 
Διάφορα (Παράρτημα V)

336.017,10 €

Back-up server appliance and rackmount 
kit / Εξυπηρετητής 9.050,00 €

Material assistance for the Regional 
Asylum Office of Attika and Crete 
(Annex VI) / Υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
για τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου 
Αττικής και Κρήτης (Παράρτημα VI)

17.250,58 €

MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 
(Annex VII) / Εξοπλισμός γραφείου - 
Διάφορα (Παράρτημα VII)

18.150,00 €

668.636,58 €

B. 

Description of Item / 
Περιγραφή

Number 
of Units / 
Αριθμός
τεμαχίων

Total Cost/ 
Συνολική 

αξία

stamps / σφραγίδες 1,00 283,00 €

A4 paper (Connect, 80 gr) 
/ Χαρτί Α4 5.000,00 10.250,00 €

Folders / ντοσιέ 40.000,00 15.600,00 €

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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sanitary items / προϊόντα 
υγιεινής 1,00 2.355,00 €

PoU water dispenser / 
ψύκτης νερού 18,00 3.252,00 €

Refridgerators / ψυγεία 17,00 2.094,85 €

Paper shredder
Fellower 35c / καταστρο-
φέας εγγράφων

30,00 2.340,00 €

Walkie talkie 80,00 5.000,00 €

Telephone sets / συσκευ-
ές τηλεφώνου 210,00 5.770,00 €

Retractable Belt Crowd 
Control Stanchions / Δια-
χωριστικά κολωνάκια με 
ταινία οριοθέτησης

100,00 3.750,00 €

Standing trash bins / κά-
δος απορριμμάτων 24,00 3.417,60 €

Swing top bins / κάδος 
απορριμμάτων 60,00 180,00 €

Safe deposit boxes / 
χρηματοκιβώτιο 12,00 4.104,00 €

Keyboard smartcard 
Lenovo / πληκτρολόγιο
με υποδοχή έξυπνης 
κάρτας

23,00 657,80 €

Database software / Λογι-
σμικό βάσης δεδομένων 1,00 66.767,00 €

Refugee Housing Units 
(RHU) 20,00 20.723,00 €

Rubb halls 1,00 10.476,38 €

Laptop Lenovo T450s 
(including mouce,
charger and laptop bag)

60,00 68.385,90 €

Handheld barcode 
scanners 7,00 819,91 €

Webcams C525 18,00 778,46 €

UPSs 8,00 2.811,12 €

Printer HP PRO M201dw / 
Εκτυπωτής 8,00 1.079,68 €

Printer HP X476dw / 
Εκτυπωτής 2,00 768,30 €

Set of plastic table with 2 
benches
(6 tables and 12 benches)/ 
Πλαστικό τραπέζι με 
παγκάκια

6,00 327,60 €

Folding tables / 
Πτυσσόμενα τραπέζια 35,00 966,00 €

Plastic chairs / 
Πλαστικές καρέκλες 361,00 3.111,82 €

Flipcharts 19,00 729,03 €

waste bins - large / κάδος 
απορριμμάτων 40,00 954,00 €

Free standing fans / 
ανεμιστήρας εδάφους 11,00 4.290,00 €

Fridge / ψυγείο 2,00 1.200,00 €

Loudspeaker / μεγάφωνο 1,00 61,79 €

Fire blanket / 
κουβέρτα πυρόσβεσης 1,00 42,00 €

Fire extinguisher / 
πυροσβεστήρας 1,00 53,00 €

First Aid Kit / 
Κουτί Πρώτων Βοηθειών 1,00 97,50 €

Total / Σύνολο 243.496,74 €

Η Υπηρεσία Ασύλου, από την παράδοση και παραλαβή 
του ως άνω εξοπλισμού, θα αποκτά την πλήρη κυριότη-
τα, νομή και κατοχή του και θα έχει την ευθύνη για την 
φύλαξη και συντήρησή του, καθώς και τον κίνδυνο από 
τυχόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του. Μετά δε την 
οριστική παραλαβή του, υποχρεούται να αποστείλει στη 
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης– 
παραλαβής, καθώς και αντίγραφα εγγράφων / στοιχείων 
σχετικά με την αξία του δωρούμενου που θα της παρα-
δώσει η δωρήτρια.

  Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ28Α/27810/2018 (2)
    Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Κατασκευή Κεντρικού Λιμένα 

Φούρνων (βόρειος προβλήτας)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’/145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’/197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
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γ. Το π.δ. 13/18 (Α’/26): «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

δ. Το π.δ. 70/2015 (Α’/114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

στ. Το π.δ. 125/2016 (Α’/210): «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Το αρ. πρωτ. 159/22-02-2018 έγγραφο του Λιμενικού 
Ταμείου Ικαρίας με συνημμένη την αριθμ. 39/2017 ορθή 
επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΖ9Χ465ΞΞΤ-ΝΕ3) πράξη της Λιμενι-
κής Επιτροπής του Λ.Τ. Ικαρίας και την αριθμ. 26/2018 
(ΑΔΑ: 61ΛΓ7ΛΩ-ΖΧΩ) απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Βορείου Αιγαίου.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ως Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και ως Προϊστάμενη Αρχή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013), τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περι-
φερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, που έχει έδρα στη Σάμο, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου Διατάγ-
ματος για άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 
Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την εκτέλεση του 
έργου: «Κατασκευή Κεντρικού λιμένα Φούρνων (βό-
ρειος προβλήτας)» προϋπολογισμού 6.480.000,00 
ευρώ, με Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Aριθμ. ΠΟΛ. 1071 (3)
    Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμέ-

νων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση 

καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του 

Taxisnet.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 

149/Α’), όπως ισχύουν.
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επεί-

γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 
7, 9 και 41 αυτού.

2. Την αριθ. ΠΟΛ 1212/23.11.2012 Α.Υ.Ο. (Β’/3338) 
«Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών 
σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.

3. Την αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
Α.Υ.Ο. (Β’/130 και 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 
2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’/22-3-2017) «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την 
Φορολογική Διοίκηση, αναβάθμισης των παρεχομένων 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και 
μείωσης της γραφειοκρατίας».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων 
στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πλη-
ρωμών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή 
πύλη της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Άρθρο
Μόνο

1. Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομι-
κών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) δύναται να 
διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή 
πύλη της Α.Α.Δ.Ε.. Ο χρήστης επιλέγει την οφειλή ή τις 
οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει και προσδιορίζει το 
ακριβές ποσό καταβολής για αυτές.

2. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περι-
βάλλον της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν διατηρεί πρόσβαση 
σε στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την ημερομη-
νία λήξης και τον αριθμό ασφάλειας της.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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*02013631904180004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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