
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 Σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με άρθρο 32 του Ν.4412/16, για τη μετακίνηση 
με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της Αλεξάνδρειας, Βόλου, 
Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβικείου, και Χανίων 
με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των 
Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) κατά το έτος 2022. 
 
 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 

1.  Τις διατάξεις: 
 

 α. Του άρθρου 17 του Ν.2641/1998 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211). 
 

 β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98). 
 

 γ. Του άρθρου 4 του Ν.3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του 
Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 117). 
 

 δ. Του άρθρου 5Α του Ν.3920/2011 (ΦΕΚ Α΄33) «Εξυγίανση, 
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του 
Ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α΄178) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 38 του 
Ν.4663/2020 (ΦΕΚ Α΄30). 
 

 ε. Της υποπεριπ. ββ΄ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147).  
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 στ. Της υπ΄αριθμ. 247153α/9-8-19 (ΦΕΚ Β΄3181) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή». 
 

2. Την Φ. 812/85947/Σ.14654/04 Αυγ 21 /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΠΥ 
(ΑΔΑ:ΩΣ806-ΓΣΠ) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία 
παρασχέθηκε έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος πιστώσεως Π/Υ 2022 του 
Ειδικού Φορέα Ε.Φ. 1011.101.000000 επί ΑΛΕ:2130402001 και στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος που προκαλείται από την παρούσα. 

 
 

Άρθρο μόνο 
 

 
1. Εγκρίνουμε την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα για τη μετακίνηση με 

τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της Αλεξάνδρειας, Βόλου, 
Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, Στεφανοβικείου και Χανίων, 
με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των 
Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) κατά το έτος 2022. 
 

2. Τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με άρθρο 32 του Ν.4412/16, λόγω ύπαρξης 
του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για τη 
μετακίνηση με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της 
Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, 
Στεφανοβικείου, και Χανίων για την ανάθεση της μετακίνησης, με πλήρη απαλλαγή 
από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των Δόκιμων Έφεδρων 
Αξιωματικών (ΔΕΑ) και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που 
υπηρετούν τη θητεία τους στις πόλεις αυτές. 
 

3. Το εκτιμώμενο από το ΥΠΕΘΑ μέγιστο κόστος (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), της ετήσιας συμβατικής δαπάνης,  βάσει των στοιχείων που διαθέτει, 
ανέρχεται στο ποσό των 178.207,04 € όπως παρακάτω: 
 

α. Μετακίνηση στην πόλη της Αλεξάνδρειας 7.300,00 € 

β. Μετακίνηση στην πόλη του Βόλου 33.872,00 € 

γ. Μετακίνηση στην πόλη του Ηρακλείου 35.115,04 € 

δ. Μετακίνηση στην πόλη των Ιωαννίνων 12.500,00 € 

ε. Μετακίνηση στην πόλη της Καρδίτσας 30.500,00 € 

στ. Μετακίνηση στην πόλη της Νάουσας 14.020,00 € 

ζ. Μετακίνηση στην πόλη της Πάτρας 7.000,00 € 

η. Μετακίνηση στην πόλη του Στεφανοβικείου 21.900,00 € 

θ. Μετακίνηση στην πόλη των Χανίων 16.000,00 € 
 

4. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης άρχεται από 01 Ιανουαρίου 2022 και 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
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5. Εξουσιοδοτούνται οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών των πόλεων 
Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Νάουσας, Πάτρας, 
Στεφανοβικείου και Χανίων για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.  
 
 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021 
 

-Ο- 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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