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Τροποποίηση της υπό στοιχεία. 26612 EΞ 2022/28-02-2022 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών
παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών
και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας
Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της
Υπηρεσίας ΝΑΤΟ Support και Procurement Agency (NSPA)» (Β’ 1259).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
I.Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ιδίως της παρ.
1 του άρθρου 91.
II.Την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα
Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248).
III.Την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και
Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 137), σε συνδυασμό
με εκείνες της περ. γ’ του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.
IV.Του άρθρου 43 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).
V.Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (Α΄
147).
VI.Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
VII.Του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων
στελέχωσης αυτών» (Α΄ 125).
VIII.Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
IX.Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
X.Της παρ. 4 του άρθρου 15 και του άρθρου 37 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
XI.Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
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2.Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3.Την υπό στοιχεία 26612 EΞ 2022/28-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής
και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και
προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού ΝΑΤΟ
Support & Procurement Organization (NSPO) και της Υπηρεσίας αυτού NATO Support &
Procurement Agency (NSPA)» (Β’ 1259).
4.Την από 01-10-2019 επιστολή του ΥΠΕΘΑ και την από 26-03-2020 επιστολή του Γενικού
Επιτελείου Στρατού προς την NSPA, ακολουθούμενες από την από 06-04-2020 επιστολή
αποδοχής της NSΡΑ.
5.Το υπ’ αρ. 2820.1/56056/4-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6.Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση
τακτικού χρηματικού εντάλματος.
7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία Α.Π.:2811.8/56014/0408-2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1.Η περ. β.2. της παρ. Α της υπό στοιχεία 26612 EΞ 2022/28-02-2022 (Β’1259) απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β.2. Για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος που αφορά στην πληρωμή ετήσιας
συνδρομής - διαχειριστικού κόστους της NSPA θα υποβάλλονται τα 1 έως 3, 7 και 8
απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. β.1».
2.Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία 26612 EΞ 2022/28-02-2022 (Β’1259) σχετική απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

2

