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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών – Κατασκευών 
(Προμήθεια Συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer 

για Παθήσεις Κερατοειδούς και τη Διενέργεια Επεμβάσεων Αμετρωπιών) 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

                Έχοντας υπόψη: 

          α.   Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 (ΦΕΚ 251, Α’) «Περί Οικονομικής 

Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

β. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101, Α’) «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

    γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ 35, Α’) «Οργάνωση και 

λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 

Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

   δ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45, Α’) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

ε. Τις διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

στ. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30, Α’) «Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

           ζ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204, Α’) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

        η. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107, Α’) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της 

παραγράφου Ζ του άρθρου 1, «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην 

οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
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καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

        θ.  Τις διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120, Α’) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

              ι. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία 

Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12,του Ν.4093/12 και του 

Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

        ια.  Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143, Α’) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4583/18 και ισχύει 

σήμερα. 

   ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147, Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ιδίως την παρ. 3 του 

άρθρου 367 αυτού όπου ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ». 

ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74, Α’) «Συνταξιοδοτικές 

διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα 

εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 

στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα.  

ιδ. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184, Α’) «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (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». 

ιε. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

ιστ. Τις διατάξεις του Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129, Α΄) «Ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 

και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 

2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές, πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

ιζ. Τις διατάξεις του Ν.4820/21 (ΦΕΚ 107, Α’) «Οργανικός Νόμος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

       ιη.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66, Α’) «Ονομαστικοποίηση των 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
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ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

             ιθ. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/16 (ΦΕΚ 145, Α’) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

           κ.   Τις   διατάξεις του Π.Δ. 39/17  (ΦΕΚ  64, Α’) « Κανονισμός 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών». 

κα. Τις διατάξεις του Π.Δ.4/19 (ΦΕΚ 4/Α) «Διορισμός Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας». 

κβ. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/19 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

κγ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. 

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 2300, Β’) "Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά 

Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών 

που Εξαρτώνται απ' αυτές", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 

Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753, Β’). 

      κδ. Την υπ΄αριθμ. Π1/542/4 Μαρ 14 Απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)».  

κε. Την υπ’αριθ. 5143/11 Δεκ 14 Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3335, Β’) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου 

υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 4 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) όπως ισχύει». 

κστ. Τη με αριθμό 1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ 969, Β’) ΚΥΑ των Υπουργών 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών με θέμα 

«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 άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α’ 147)».   

κζ. Την υπ’ αριθμ. 64233/8 Ιουν 21 (ΦΕΚ 2453, Β’) Κοινή Απόφαση 

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)». 

κη. Την υπ’ αριθμ. 76928/9 Ιουλ 21 (ΦΕΚ 3075, Β’) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας με θέμα «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

κθ. Την με αριθμό 102627/22 Σεπ 21 (ΦΕΚ 4396, Β’) Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά». Στο άρθρο 
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1 παρ. η) αυτής, ανατίθενται στον κ. Υφυπουργό και η αρμοδιότητα για την 

έγκριση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών 

μη αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των 10.000.000,00 

€ (δέκα εκατομμυρίων ευρώ). 

λ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.800/378/15744/Σ.3989/05 Μαρ 19/ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ έγγραφο, με το οποίο η ΓΔΟΣΥ παρείχε οδηγίες αναφορικά με την 

υλοποίηση των προμηθειών των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων φορέων 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ. 

λα. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠ Φ.000/116/57169/Σ.17008/02 Σεπ 20/ 

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ έγγραφο, με το οποίο το ΣΓ ΥΦΕΘΑ υπενθύμισε την 

πρόβλεψη του άρθρου 81 του ν.1892/1990 ότι «κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο 

δεν επιτρέπεται να φέρει πάνω από δύο προσυπογραφείς και την τελική υπογραφή 

του αρμόδιου οργάνου» και καθόρισε τις τρεις υπογραφές που θα φέρει το σχέδιο 

εγγράφου (αυτή του έχοντα το δικαίωμα της τελικής λήψης απόφασης, του κ. 

Αρχηγού του οικείου με το θέμα Κλάδου καθώς και του Διευθυντή της αρμόδιας 

Διεύθυνσης). 

λβ. Την υπ’ αριθμ. Α-01198 / 16 Ιουν 21 / 1η Έκδοση Προδιαγραφή 

Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ), με την οποία καθορίστηκαν τα απαιτούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οι λοιπές απαιτήσεις για το «Σύστημα Femtosecond και 

Excimer Laser για Παθήσεις Κερατοειδούς». 

λγ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.076/6001/Σ.2114/07 Ιουλ 21/251ΓΝΑ 

πρακτικό, με το οποίο η Μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης και Ιεράρχησης 

Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ) του 251 ΓΝΑ, μεταξύ άλλων, ενέκρινε 

την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της προμήθειας «ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος Laser Femtosecond και Excimer για τη διενέργεια επεμβάσεων 

αμετρωπιών (μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας και πρεβυωπίας), καθώς 

και εφαρμογών σε παθήσεις κερατοειδούς». Συναφώς, στο οικείο πρακτικό 

αναφέρεται ότι στο εκτιμώμενο κόστος της προμήθειας [1.450.000,00 € (ένα 

εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) άνευ ΦΠΑ]  συμπεριλαμβάνεται 

«το κόστος συντήρησης και εγγύησης των μηχανημάτων για το χρονικό διάστημα 

των πέντε (5) ετών». 

λδ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.800/954/6010/Σ2122/07 Ιουλ 21/ 

251ΓΝΑ έγγραφο, με το οποίο το 251ΓΝΑ προέβαλε στο ΓΕΑ/Δ6 απαιτήσεις για 

την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το είδος με Α/Α 8 του συνημμένου 

στο οικείο έγγραφο πίνακα, αφορά την απαίτηση για την προμήθεια του είδους 

αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου. 

λε. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.831/8074/Σ.1469/15 Ιουλ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β 

έγγραφο, με το οποίο το ΓΕΑ/Δ6 ανάθεσε στη Διοίκηση την αρμοδιότητα  για την 

εκδήλωση ενεργειών για διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 

του είδους αντικειμένου θέματος υπό τις διατάξεις του ν.4412/16. Ειδικά, για τη 

χρηματοδότηση της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας στο οικείο έγγραφο 

αναφέρεται ότι «θα γίνει σε βάρος των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών που θα 

δημιουργηθούν από το ΟΛΚΑ». Συναφώς, ορίζεται ότι «πριν την έκδοση της 

απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και για τη 

χρηματοδότηση των προς υπογραφή συμβάσεων, θα εκδίδεται Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) σε βάρος πιστώσεων που θα προκύψουν από την 
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εγγραφή των προς κατακύρωση ποσών στον Π/Υ του ΓΕΑ». Τέλος, ορίζεται ότι για 

την «εκδήλωση ενεργειών επανεγγραφής των απαιτούμενων πιστώσεων», η 

Διοίκηση οφείλει να ενημερώνει το ΓΕΑ/Δ6 προ της έκδοσης της προβλεπόμενης 

κατακυρωτικής απόφασης. 

λστ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.829/8440/Σ.2057/29 Ιουλ 21/ 

ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ έγγραφο, με το οποίο το ΟΛΚΑ κοινοποίησε στη Διοίκηση τη 

δημιουργία του τεταρτοβάθμιου λογαριασμού 45.98.02.000008 στην 

μηχανογραφική εφαρμογή OSPA του ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ επ’ ονόματι της «ΔΑΥ/Γ3», 

καθώς και τη μεταφορά σε αυτόν του ποσού του 1.798.000,00 € (ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ) για την χρηματοδοτική 

κάλυψη της προμήθειας αντικειμένου θέματος. 

λζ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.831/1088/6973/Σ.2460/6 Αυγ 21/ 

251ΓΝΑ  έγγραφο, με το οποίο το 251ΓΝΑ υπέβαλε τους απαιτούμενους Ειδικούς 

Όρους και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της προμήθειας 

αντικειμένου θέματος. Στο οικείο έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναλύεται το συμβατικό 

αντικείμενο ως εξής: 

(1)  Προμήθεια συστήματος θέματος προϋπολογισθείσας αξίας  

1.300.000,00 € (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ. 

(2)  Υποστήριξη συστήματος θέματος τριετούς διάρκειας (που 

εκκινά μετά το πέρας της παρεχόμενης  εγγύησης δύο ετών) προϋπολογισθείσας 

αξίας  150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ.  

λη. Το με μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) 21REQ009050214  2021-08-09 πρωτογενές αίτημα,   με το οποίο το 

251ΓΝΑ καταχώρισε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) το υπ’ αριθμ. 7100020098 /09 Αυγ 21 αίτημα προμήθειας υλικών για 

ένα σύστημα Femtosecond και Excimer Laser για παθήσεις κερατοειδούς, 

προϋπολογισθείσας αξίας 1.450.000,00 € (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα 

χιλιάδες ευρώ) άνευ ΦΠΑ. 

λθ. Τα με στοιχεία 131409 Αυγ 21/251ΓΝΑ και  114012 Αυγ 21/ 

251ΓΝΑ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα οποία το 251ΓΝΑ 

γνωστοποίησε τον ΑΔΑΜ του πρωτογενούς αιτήματος, πρότεινε κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) για το συμβατικό αντικείμενο 

της παροχής συντήρησης και διευκρίνισε ζητήματα αναφορικά με τις 

προτεινόμενες, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔ Φ.831/1088/6973/Σ.2460/6 Αυγ 21/ 

251ΓΝΑ  έγγραφο, εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας. 

μ. Το γεγονός ότι η προς σύναψη σύμβαση θέματος, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.4412/16, αποτελεί μία 

μεικτή σύμβαση προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών. Το κύριο αντικείμενο 

της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των 

αντίστοιχων προμηθειών ή υπηρεσιών είναι η υψηλότερη. Συνεπώς, η προς 

σύναψη σύμβαση λογίζεται ως σύμβαση προμηθειών, καθότι η εκτιμώμενη αξία 

της προμήθειας αποτελεί το 90% (ενενήντα τοις εκατό) περίπου της συνολικής 

αξίας της. 

μα. Την με στοιχεία ΑΔ Φ.831/5491/Σ.1287/15 Οκτ 21/ΥΠΕΘΑ/ 

ΓΕΑ/ΔΑΥ/Γ3/3 (ΑΔΑ: 6ΒΠΨ6-ΒΩΣ) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής 

Άμυνας, με την οποία, μεταξύ άλλων: 
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(1) Εγκρίθηκε η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της προμήθειας 

ενός συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις 

κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών (CPV: 3312800-3), 

καθώς και της τριετούς υποστήριξης αυτού μετά την παρέλευση της παρεχόμενης 

εγγύησης διάρκειας δύο ετών (CPV:504211000-2), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

1.450.000,00 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) άνευ 

ΦΠΑ ή 1.798.000,00 € (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων 

ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της 

Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. 

(2) Δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για τη διενέργεια διαγωνισμού με 

ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό τη σύναψη της συναφούς μεικτής 

σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

μβ. Την από 24 Νοε 21 προκήρυξη της σύμβασης που δημοσιεύθηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίστηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC009617898 2021-11-29. 

μγ. Την με στοιχεία ΑΔ Φ.831/5922/Σ.1680/29 Νοε 21/ΥΠ/ΠΑ (ΑΔΑ: 

ΨΟΓΝ6-1ΧΓ) περίληψη της Διακήρυξης. 

μδ.  Την υπ’ αριθμ. 65/21 διακήρυξη για την προμήθεια είδους 

θέματος που συνέταξε η ΥΠ/ΠΑ, σε εκτέλεση της με στοιχεία ΑΔ Φ.831/5491/ 

Σ.1287/15 Οκτ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΔΑΥ/Γ3/3 (ΑΔΑΜ: 21PROC009622567 2021-11-

29)  απόφασης του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Ως ημερομηνία έναρξης 

υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 3η Ιαν 22 και ως καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής τους η 17η Ιαν 22.  

με. Την από 24 Δεκ 21 Προδικαστική Προσφυγή της  εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21, με την οποία η προσφεύγουσα κατέφυγε 

ενώπιον της ΑΕΕΠ κατά όρων της υπ’ αριθμ. 65/21 διακήρυξης και  ειδικότερα 

κατά συγκεκριμένων όρων της υπ’ αριθμ. Α-01198 / 16 Ιουν 21 / 1η Έκδοση ΠΕΔ, 

ως Παράρτημα Ι της οικείας διακήρυξης, προβάλλοντας την αιτίαση ότι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών είναι αδικαιολόγητα περιοριστικοί και αιτούμενη, μεταξύ 

άλλων: 

(1) Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 65/21 διακήρυξη της ΥΠ/ΠΑ εν 

συνόλω, άλλως καθόσον αφορά τους προσβαλλόμενους με την υποβληθείσα 

προδικαστική προσφυγή όρους. 

(2) Να ληφθούν προσωρινά μέτρα και ειδικότερα να διαταχθεί η 

αναστολή της προόδου της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  μστ. Το με στοιχεία 082627 Δεκ 21/ΥΠ/ΠΑ μήνυμα, δια μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ κοινοποίησε 

την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστική προσφυγή 

στον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ. 

μζ. Το με στοιχεία 083927 Δεκ 21/ΥΠ/ΠΑ μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ κοινοποίησε την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστική προσφυγή στον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ. 
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μη. Το με στοιχεία 085927 Δεκ 21/ΥΠ/ΠΑ μήνυμα, δια μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ κοινοποίησε 

την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστική προσφυγή 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο. 

μθ. Την από 27 Δεκ 21 ανάρτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 

ν. Την από 28 Δεκ 21 παροχή δικαιώματος πρόσβασης σε όλα τα 

στοιχεία του διαγωνισμού από την ΥΠ/ΠΑ σε μέλη της ΑΕΠΠ, σε απάντηση του 

από  28 Δεκ 21 εγγράφου της Αρχής. 

να. Το με στοιχεία ΑΔ Φ.831/6592/Σ.1843/28 Δεκ 21/ΥΠ/ΠΑ (ΑΔΑ: 

6ΓΒΗ6-ΧΧ3) έγγραφο, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ συγκρότησε τριμελή επιτροπή 

αποσφράγισης - αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ. 65/21 

διαγωνισμού (επιτροπή διενέργειας) καθώς και ομάδα εργασίας εξέτασης - 

αξιολόγησης προσφυγών (επιτροπή προσφυγών). Σε εκάστη επιτροπή ορίστηκε 

κατάλληλος αξιωματικός του 251ΓΝΑ προς υποβοήθηση στο έργο της επί 

τεχνικών θεμάτων. 

νβ. Την υπ’ αριθμ. 3294/2021 Πράξη του Προέδρου του 2ου 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με το οποίο, μεταξύ άλλων, ορίστηκε ως ημερομηνία 

εξέτασης της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστικής 

προσφυγής, η 31η Ιαν 22 και κλήθηκε η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης 

(ΔΑΥ), ως αναθέτουσα αρχή, να υποβάλει εμπροθέσμως τις απόψεις της επί της 

υπό εξέταση προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων. 

νγ. Το με στοιχεία ΑΔ Φ.831/1796/12377/Σ.4300/31 Δεκ 21/251ΓΝΑ 

έγγραφο, με το οποίο το 251 ΓΝΑ, σε απάντηση στο με στοιχεία ΑΔ Φ.831/6583/ 

Σ.1841/27 Δεκ 21/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο της ΥΠ/ΠΑ, κοινοποίησε σε αυτήν τις απόψεις 

της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου επί της με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστικής προσφυγής καθώς και τα 

στοιχεία του τεχνικού διαλόγου έκδοσης της υπ’ αριθμ. Α-01198 / 16 Ιουν 21 / 1η 

Έκδοση ΠΕΔ, για τον οποίο, σύμφωνα με το οικείο έγγραφο, τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες. 

νδ. Το με στοιχεία ΑΔ Φ.831/16/Σ.2/3 Ιαν 22/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο, με το 

οποίο η ΥΠ/ΠΑ υπέβαλε στη Διοίκηση την από 3 Ιαν 22 εισήγηση της έκτακτης 

επιτροπής - ομάδας εργασίας επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 

Δεκ 21 προδικαστικής προσφυγής. Η υπόψη έκτακτη επιτροπή - ομάδα εργασίας 

εισηγήθηκε ότι η κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει αποδεκτή 

ως προς τον τύπο, πλην όμως να απορριφθεί ως προς την ουσία της. 

νε. Την υπ’ αριθμ. Α 13/2022 Απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία έγινε 

δεκτό το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας της προσφεύγουσας και 

ανεστάλη η  πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης από την Αρχή επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής. 

νστ.  Τις με στοιχεία ΑΔ Φ.831/ΑΔ.27/Σ.3/7 Ιαν 22/ΔΑΥ/Γ3/3 απόψεις 

της ΔΑΥ ως αναθέτουσας αρχής επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 

2367/27 Δεκ 21 προδικαστικής προσφυγής, καθ’ υιοθέτηση της από 3 Ιαν 22 

εισήγησης της έκτακτης επιτροπής - ομάδας εργασίας. 
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νζ. Το με στοιχεία 103610 Ιαν 22/ΥΠ/ΠΑ μήνυμα, δια μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ απέστειλε 

στον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ τις με στοιχεία ΑΔ Φ.831/ΑΔ.27/Σ.3/7 Ιαν 22/ΔΑΥ/Γ3/3 

απόψεις της ΔΑΥ επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής. 

νη. Το με στοιχεία 105610 Ιαν 22/ΥΠ/ΠΑ μήνυμα, δια μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ απέστειλε σε 

όλους τους συμμετέχοντες τις με στοιχεία ΑΔ Φ.831/ΑΔ.27/Σ.3/7 Ιαν 22/ΔΑΥ/Γ3/3 

απόψεις της ΔΑΥ επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής. 

νθ. Το από 17 Ιαν 22 υπόμνημα, με το οποίο η προσφεύγουσα, για 

τους ειδικότερους λόγους που αναφέρει σε αυτό, ζήτησε να γίνει δεκτή η υπό 

κρίση προσφυγή της και να απορριφθούν οι με στοιχεία ΑΔ Φ.831/ΑΔ.27/Σ.3/7 Ιαν 

22/ΔΑΥ/Γ3/3 απόψεις της αναθέτουσας αρχής.    

ξ. Την υπ’ αριθμ. 246/2022 Απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία η 

Αρχή, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, αποδέχτηκε την με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 2367/27 Δεκ 21 προδικαστική προσφυγή και 

ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 65/21 διακήρυξη. 

ξα. Το από 18 Φεβ 22 έγγραφο, με το οποίο η ΑΕΠΠ ζήτησε από την 

αναθέτουσα αρχή να ενημερώσει την Αρχή έως 18 Μαρ 22 αν έχει συμμορφωθεί 

με την υπ’ αριθμ. 246/2022 απόφασή της και με ποια πράξη. 

ξβ. Το με στοιχεία ΑΔ Φ.831/2078/Σ.691/24 Φεβ 22/251ΓΝΑ έγγραφο, 

με το οποίο το 251ΓΝΑ, σε απάντηση των με στοιχεία ΑΔ Φ.831/881/Σ.223/21 Φεβ 

22/ΥΠ/ΠΑ και  ΑΔ Φ.800/956/Σ.230/23 Φεβ 22/ΔΑΥ/Γ3/3 εγγράφων, ανέφερε ότι 

το Νοσοκομείο αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 246/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ, δεν 

κρίνει επιβεβλημένη την κατάθεση αίτησης αναστολής και ακύρωσής της και ότι, με 

ενέργειες της Οφθαλμολογικής Κλινικής, θα προβεί σε έκδοση νέων 

προδιαγραφών για την προμήθεια είδους θέματος. 

ξγ. Την επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του 251ΓΝΑ, 

τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

ξδ. Την ανάγκη κάλυψης της απαίτησης της Πολεμικής Αεροπορίας 

στο είδος θέματος. 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Εγκρίνεται η ανάκληση της με στοιχεία ΑΔ Φ.831/5491/Σ.1287/15 Οκτ 

21/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΑ/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφασης, με την οποία δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ 

για τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό 

τη σύναψη μεικτής σύμβασης, για την  προμήθεια ενός συστήματος «Laser 

Femtosecond και Laser Excimer», για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια 

επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και της τριετούς υποστήριξης αυτού μετά την 

παρέλευση της παρεχόμενης εγγύησης διάρκειας δύο ετών, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 1.450.000,00 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ με βάση την υπ’ αριθμ. Α-01198 / 16 Ιουν 21 / 1η 

Έκδοση ΠΕΔ, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 246/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ 

με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 65/21 διακήρυξη. 

2. Εντέλλεται το 251ΓΝΑ, που κοινοποιείται η παρούσα, όπως προβεί 

στην επικαιροποιήση της απαίτησής του και την έκδοση νέων προδιαγραφών, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 246/2022 απόφαση της 

ΑΕΠΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανάληψη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας με αντικατάσταση των όρων. 

3. Το σχέδιο της παρούσας ελέγχθηκε προληπτικά από το ΕΛΔΑ/Α, ως 

προς τη νομιμότητα και κανονικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.Δ. 721/70. 

4. Χειριστής θέματος: Επισμηναγός (Ο) Άγγελος Πετρούδης, Επιτελής 

Γ3/3, τηλ. 6-02-3332.  

 

                                                              Ελευσίνα, 12 Απρ 22 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Επισμηναγός (Ο) Άγγελος Πετρούδης 

Επιτελής ΔΑΥ/Γ3/3 
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