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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής και οπλοφορίας
σκοπευτικών όπλων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου
7 και της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993.

2

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που
εκτελούνται από τo ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εταιρεία
Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.» και λοιπά θέματα λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3009/2/175-ιε’
(1)
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής και οπλοφορίας σκοπευτικών όπλων της περ. ε’ της παρ. 2
του άρθρου 7 και της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 2168/1993.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 7 του
άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2168/
1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες
διατάξεις» (Α’ 147),
β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133) και
στ. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
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λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/112-α’/15.11.2021
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [περ. ε’ της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017
(Α’ 110)], από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής και οπλοφορίας σκοπευτικών όπλων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993
(Α’ 147), οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και λήγουν από την 31.12.2021
μέχρι και την 29.06.2022, σύμφωνα με την υποπερ. α’ της
περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 3009/2/
23-α’/31-08-1994 (Β’ 696) απόφασης και τις υπό στοιχεία 3009/2/175-α’/05-06-2020 (Β’ 2336), 3009/2/175-η’/
25-08-2020 (Β’ 4020) και 3009/2/175-ια’/24-12-2020
(Β’ 5821) αποφάσεις, παρατείνεται μέχρι την 30.06.2022,
με σχετική πράξη επί του σώματος των αδειών και υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α. ο κάτοχος της άδειας να προσκομίσει τα ιατρικά πιστοποιητικά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 και του
στοιχείου (2) της υποπερ. α’ της περ. 10 της παρ. Ι του
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3009/2/23-α’/31-08-1994 (Β’ 696)
απόφασης και
β. οι αρμόδιες, για την πράξη παράτασης επί των υφιστάμενων αδειών, αστυνομικές Υπηρεσίες, να εξακριβώσουν ότι ο κάτοχος της άδειας δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
31/12/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Αριθμ. 337892
(2)
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που
εκτελούνται από τo ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εταιρεία
Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.» και λοιπά θέματα λειτουργίας του.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα
την παρ. 3 του άρθρου 180, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 66 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 199.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Το άρθρο 4 του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 222).
4. Το π.δ. 155/2001 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με
την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του ν.
2744/1999» (Α’127).
5. Το π.δ. 268/2002 «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από την «Εταιρεία Παγίων
Ε.ΥΔ.Α.Π.» (Α’ 234).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπ’ αρ. 312/20-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).
10. Την υπ’ αρ. 20/2021 (ΑΔΑ: Ω9Λ146Ψ84Ω-ΚΛΩ) ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της «Εταιρείας Παγίων
ΕΥΔΑΠ», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων
συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016,
οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από το ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.».
Άρθρο 2
Αρμόδια όργανα
Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 και των κανονιστικών διατά-
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ξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, σε θέματα
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων,
εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.», είναι ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.», το Τεχνικό Τμήμα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.», το Τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, και τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές
διατάξεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.», όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Τα αρμόδια Όργανα, στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, είναι ειδικότερα:
α) «Αναθέτων Φορέας» (ή «Αναθέτουσα Αρχή»),
«Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου», κατά την έννοια του
ν. 4412/2016, και «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι
η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.»,
β) «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π».
γ) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος της
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.».
Άρθρο 4
Τεχνικό συμβούλιο
Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και τα σχετικά θέματα της παρούσης εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος
της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.» ή ο αναπληρωτής του.
Άρθρο 5
Διοικητική επίλυση διαφορών
Επί των ενστάσεων του αναδόχου, που ασκούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 198 του
ν. 4412/2016, αποφασίζει ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, πλην εκείνων για τις οποίες ρητώς ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 ότι αποφασίζει η
«Προϊσταμένη Αρχή», οπότε αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο επί των ενστάσεων αυτών είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.», και σε
κάθε περίπτωση ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων και Μελετών
Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων της διάταξης της
παρ. 13 του άρθρου 87 του ν. 4782/2021 και έως ότου
αυτό συγκροτηθεί του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός

O Yφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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