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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών – Κατασκευών 

(Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής) 

 

                Έχοντας υπόψη: 

          α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ 251, Α’) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει έως 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 έως σήμερα.  

   δ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45, Α’) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήμερα. 

ε. 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 έως σήμερα. 

στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του 
άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήμερα. 

           ζ. Τις διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει έως σήμερα. 

η. 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 και ισχύει έως σήμερα. 

        θ. 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 έως σήμερα. 
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        ι.  Τις διατάξεις του Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο Κείμενο 
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο … και άλλες διατάξεις». 

              ια. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α’) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
– Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις)». 

        ιβ.  Τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66, Α’) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

   ιγ.  Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145, Α’) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

  ιδ.  Τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ  64, Α’) « Κανονισμός 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

       ιε.  Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ 
(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.2063/25-07-08 
Απόφαση (ΦΕΚ 1753, Β’).  

             ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης 
υποχρέωσης που πραγματοποιούνται βάσει «Συμφωνιών-Πλαίσιο». 

           ιζ.   Την υπ΄ αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

      ιη. Την υπ’ αριθ. 5143/11-12-14 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». 

ιθ. Τη με αριθμό 1191/14-03-17 (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)». 

    κ.  Τη με αριθμό 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924, Β’) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

κα.    Την υπ’ αριθμ. 00115/10-08-15 Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων, 
η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας φόρμας ολόσωμης τεχνικού 
προσωπικού αεροσκαφών χειμερινής και θερινής. 

            κβ.      Την υπ’ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.4998/Σ.1180/25-09-21/ΔΑΥ/Γ3/3 
απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για το είδος «Φόρμα 
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Ολόσωμη Θερινή», ποσού 732.480,00€ (επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα ευρώ) άνευ ΦΠΑ με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο 
4 ετών. 

             κγ.  Την υπ’ αριθμ. Δ.60/21 Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανωτέρω 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών στις 06-12-21 και παράτασης καταληκτικής στις 24-01-22 σύμφωνα με 
το Φ.831/ΑΔ.6045/Σ.1715/02-12-21/ΥΠ/ΠΑ. 

          κδ.  Το υπ’ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.6379/Σ.1796/16-12-21/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο με 
το οποίο η ΥΠ/ΠΑ υπέβαλλε την από 15-12-21 γνωμοδότηση της επιτροπής, στην 
οποία: 

   (1) Αφού έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: 

    (α) Τη Δ.60/21 Διακήρυξη και συγκεκριμένα: 

     1/ Την παρ. 3.5.1 αυτής, όπου αναφέρεται: «Η 
αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 
αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΔΔ. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί 
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης». 

     2/ Την παρ. 3.5.2 αυτής, όπου αναφέρεται: «Επίσης 
μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4412/16, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές 
παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή 
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, …». 

     3/ Την παρ. 4.1.2 της ΠΕΔ-Α-00115/Έκδοση 1η/10 
Αυγ 15 η οποία αναφέρει: «Η αλυσίδα θα είναι από πλαστικό και ο μηχανισμός 
έλξης από κράμα ορείχαλκου, εξωτερικά κατεργασμένος με βερνίκι χρώματος 
παρόμοιο με το χρώμα του βασικού υφάσματος. Όλα τα φερμουάρ θα φέρουν έναν 
ασφαλιζόμενο μηχανισμό, εκτός του μπροστινού ανοίγματος που πρέπει να έχει δύο. 
Η θέση, η ποσότητα και το μήκος κάθε φερμουάρ φαίνονται στον πίνακα της § 
4.3.3.». 

    (β) Το Φ.600/ΑΔ.8580/Σ.1414/30-11-21/ΓΕΑ/Γ7 με το οποίο 
η ΓΕΑ/Γ7 επισήμανε στις αρμόδιες διευθύνσεις της Διοίκησης, την αναγκαιότητα 
τροποποίησης της ΠΕΔ-Α-00115, ώστε οι, προς προμήθεια, φόρμες να φέρουν τα 
απαραίτητα προστατευτικά, υφασμάτινα πτερύγια επί των φερμουάρ, καθώς και 
Velcro, προκειμένου κατά τη διάρκεια εργασιών επί Α/Φ να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των μέσων. 

    (γ) Το Φ.600/ΑΔ.10573/Σ.1400/03-12-21/ΔΑΥ/Γ7 με το οποίο 
δόθηκε εντολή στο ΚΕΑ για την τροποποίηση της ΠΕΔ και την υποβολή της στη 
Διοίκηση για έλεγχο και έγκριση. 
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    (δ) Το Φ.060/ΑΔ.4072/Σ.759/11-12-20/ΓΕΑ/Δ2 με το οποίο 
ορίστηκε η ΔΑΥ/Γ7 ως φορέας χειρισμού σύνταξης της εκπόνησης – αναθεώρησης 
της υπόψη ΠΕΔ. 

   (2) Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν οι λόγοι ματαίωσης του 
διαγωνισμού Δ.60/21 που αφορά στην «Προμήθεια Θερινής Φόρμας Ολόσωμης 
Τεχνικού Προσωπικού» καθώς υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης φθορών επί Α/Φ 
RAFALE από αιχμηρά εξαρτήματα (φερμουάρ) και προκύπτει η ανάγκη 
τροποποίησης της σχετικής ΠΕΔ-Α-00115/Έκδοση 1η/10 Αυγ 15 Προδιαγραφή 
Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου, κατά τη διάρκεια εργασιών εδάφους επί των 
Α/Φ, τα φερμουάρ των ολόσωμων χειμερινών φορμών που θα προμηθευτεί η ΠΑ 
να καλύπτονται σε όλο το μήκος τους με πτερύγιο (κατασκευασμένο από το ύφασμα 
της φόρμας) και Velcro ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μέσων. 

   (3) Εισηγείται τη ματαίωση του διαγωνισμού Δ. 60/21 και την 
επανεξέταση, των όρων  της τεχνικής προδιαγραφής και της προϋπολογισθείσας 
αξίας αυτού σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, για την 
επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων αυτής, σύμφωνα 
με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

  κε. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/16: «2. 
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: β) αν οι οικονομικές και τεχνικές 
παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή 
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 4. Όταν 
συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 
συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το 
δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη 
διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.» 

κστ. Το γεγονός ότι η Διοίκηση δύναται να προβεί, στην παρούσα φάση, 
στη ματαίωση και όχι στην επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια του είδους «Φόρμα Ολόσωμη Χειμερινή», λαμβάνοντας υπόψη και τον 
χρόνο που απαιτείται για την τροποποίηση της ΠΕΔ-Α-00115. 

κζ. Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της ΠΑ στο είδος θέματος. 

κη. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, της τυπικότητας και του δικαίου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 1. Αποδεχόμαστε την από 15 Δεκ 21 εισήγηση της επιτροπής της ΥΠ/ΠΑ 
αναφορικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού Δ.60/21 για τους λόγους που 
αναγράφονται σε αυτή και στο προοίμιο της παρούσας. 
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 2. Εγκρίνεται η ματαίωση του διαγωνισμού Δ.60/21 για το είδος «Φόρμα 
Ολόσωμη Θερινή», σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής και όσα ορίζονται στο 
άρθρο 106 του Ν.4412/16, τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και τους 
λόγους που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας. 

 3. Ως προς την επανάληψη του διαγωνισμού η Διεύθυνση Γ7 στην οποία 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως προβεί στην τροποποίηση της ΠΕΔ-
Α-00115 και στην μελλοντική απαίτηση για τη προμήθεια του είδους θέματος, κατά 
τα προβλεπόμενα. 

 4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ στους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

 5. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/ΑΘΗΝΩΝ. 

 6. Χειριστής θέματος: Υπσγός (Ο) Σταματίνα Ζιώγα, τηλ. 2105503333-5-1. 

                                                                   Ελευσίνα, 18 Ιαν 22 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Υποσμηναγός (Ο) Σταματίνα Ζιώγα  

Επιτελής Γ3/3 

 

 

Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς 

Διοικητής 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                         ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια      
ΥΠ/ΠΑ                Ένας (1) Πρωτότυπος Φάκελος 

Αποδέκτες για Πληροφορία   

ΓΕΑ/Δ6 - Γ7(υτα)                                                                           ø         

ΔΑΥ/Γ3/3 - Γ7 - Γ9   ø 

ΕΛΔΑ/ΑΘ ø 

201 ΚΕΦΑ - ΥΕΕΠΠ/ΠΑ ø 

ΑΔΑ: ΨΙΔ26-ΙΛ2


		2022-01-18T08:22:45+0200
	Athens




