
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020 σε περι-
οχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

2 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: 
«Συμπληρωματικά έργα για την έναρξη λειτουργί-
ας των νέων υποδομών λιμένα Ευδήλου Ικαρίας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40027 ΕΞ 2023 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020 σε πε-

ριοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-
οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 3, 5 και 7 του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης 
Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογι-
κές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές 
και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του 
Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμί-

σεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 226).

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160, όπως 
έχει τροποποιηθεί.

7. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16007/Α325/ 
25.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
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στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 
2020 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής 
Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης» (Β’ 5079).

13. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θε-
μάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 
ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’  4203) και 
147036 ΕΞ 2021/22.11.2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η- 8ΨΙ) (Β’ 5424) 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

14. Την υπ’ αρ. 4050/17.01.2023 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (ΑΔΑ:ΨΙ3Κ46ΜΤΛΠ-0ΓΙ).

15. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/26-6-2014 
σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

16. Το υπό στοιχεία 54144/531/21.02.2023 έγγραφο 
της Αυτοτελής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

17. Το υπό στοιχεία 36945ΕΞ2023/08.03.223 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την από 4.11.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

19. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του Δήμου 
Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επλήγησαν 
από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020.

20. Την υπό στοιχεία 37164ΕΞ2023/08.03.2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της δαπάνης ύψους 40.568,00 ευρώ περί-

που, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΣΑΝΑ 851 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2022ΝΑ85100004), η οποία κα-
λύπτεται από την υπ’ αρ. 4050/17.01.2023 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Η ανωτέ-
ρω δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 20ης 
Αυγούστου 2020 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περι-
φερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με 
την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./16007/Α325/25.10.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μετα-
φορών, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, ιδίως τα άρθρα 
4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχείo 16 έγγραφο του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) Για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπο-
λογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 
20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 
50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, 
υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν 
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 
ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, 
όπως υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζη-
μιάς που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δη-
μοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρ-
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τημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δι-
κτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές 
ενισχύσεις ( Transparency Award Module -TAM, https://
webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/
public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αρ-
γότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορή-
γησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του 
ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.  1 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036ΕΞ 2021/22.11.2021 
(ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γε-
νικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επι-
χορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού 
του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαι-
ολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευ-
όμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών 
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
σης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670), όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ 
προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους 
δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    Αριθμ. 3122.1-Τ28Α/17800/2023 (2)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: 

«Συμπληρωματικά έργα για την έναρξη λειτουργί-

ας των νέων υποδομών λιμένα Ευδήλου Ικαρίας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001, «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 145).

β. Τον ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης 
και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» 
(Α’ 197) (περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14), όπως αντικα-
ταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (παρ. 1 του άρθρου 44) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α’ 153). 

γ. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

δ. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

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

στ. Το υπ’ αρ. 23258/17-02-2023 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύ-
θυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ζ. Την υπ’ αρ. 01/2023 (ΑΔΑ:98Ο2465ΞΞΤ-Β08) απόφαση 
της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας.

η. Την υπ’  αρ. 56/03-02-2023 (ΑΔΑ:6ΚΛ37ΛΩ-ΙΝΓ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου.

θ. 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 Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με το 
π.δ. 7/2013 (Α’ 26), τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περι-
φέρειας Βορείου Αιγαίου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, για άσκηση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14584 Τεύχος B’ 1609/16.03.2023

την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
για την εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωματικά έργα για 
την έναρξη λειτουργίας των νέων υποδομών λιμένα Ευ-
δήλου Ικαρίας», συνολικού προϋπολογισμού 860.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 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 παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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