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«ΑΠΟΦΑΣΗ»

15/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
-Ο-

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
• Του Ν.1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση νέου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν.2065/1992 (Α’ 113) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ,
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
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• Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
• Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης
συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
• Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ :
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές.
• Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4389/16 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
• Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του
αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις
οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση
των υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
• Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
• Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
• Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
• Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
• Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
• Του Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/ Α’ / 09-09-2021) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
• Του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 162/ Α’ / 09-09-2021) «Διορισμός Υπουργού και
Υφυπουργού».
2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (B΄1209), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας,
σχετικά με «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
• Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που
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επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση
φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων & Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄
147)».
Υπ’ αριθ. 29164/755/19 (ΦΕΚ 2686 Β/2-7-2019) Απόφαση Υπουργού εργασίας,
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης
αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763 οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/15-04-2020) και ισχύει.
Υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β /́ 17-11-2020) Υφυπουργού
Προστασίας του πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για
θέματα διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε
υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-122020), σχετικά με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Υπ’ αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) κοινής απόφασης με θέμα:
«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των
Δημοσίων Συμβάσεων»,
Υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Υπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 τ. Β΄/13-07-2021) Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 08.04.2022, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας
που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
4. To με αρ. πρωτ. 3697/6.7.2022 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ «Ενημέρωση για την έκδοση του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας
που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».
5. Το αρθ. 7 του Ν. 4965/2022 (Α’ 162/2022) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες
διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα».
6. Την υπ’ αριθ. 12413 Φ.Δ. 15/2022 από 02-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011552938) Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας).
Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2022 από 02-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011552938)
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξη
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), σχετικά με «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους
χώρους των κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι για το έτος 2023 με
δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) έτους», ως κάτωθι:
1. Στην παράγραφο: 2.4.4. «Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών» και συγκεκριμένα στην σελίδα 37 ως εξής:
«Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται», προστίθεται στην συνέχεια: «, με εξαίρεση την περίπτωση εφαρμογής
του αρθ.53 του Ν.4412/2016».
2. Στην παράγραφο: 2.4.4. «Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών» και συγκεκριμένα στην σελίδα 38 ως εξής:
«Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται», προστίθεται στην συνέχεια: «, με εξαίρεση την περίπτωση εφαρμογής
του αρθ.53 του Ν.4412/2016».
3. Στην παράγραφο 2.4.6. «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και συγκεκριμένα στην σελίδα 39
ως εξής:
«ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής», διαγράφεται εντελώς.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης ως έχουν.

Ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου

