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Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 

 

Εκνικό Πρόγραμμα Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ  

 

  
 

 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΠΛΩΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

 

Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) 

ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με 

δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), 

Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) 

ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με 

δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), 

 Προμικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ 

Τποβρυχίων Αποςτολϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ (Μ.Τ.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), μικουσ 

από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με 

εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 

 Προμικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν των Πλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080 

 Προμικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), για τα 

Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 060-070-080 

Προμικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) του Πλοίου Ανοικτισ 

Θαλάςςθσ 050 

ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ 050-060-070-080 ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
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ΘΕΜΑ: Παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ.  06/2021 Διακιρυξθσ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 21PROC008969410 - ΑΔΑ ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ, υςτθμικοί 
αρικμοί: 135303-, -135304-, -135305-, -135306-, -135307-, -135308-) για τθν προμικεια πλωτϊν 
επιχειρθςιακϊν μζςων ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων 
διακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ # 23.250.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – 
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

 
Ο  Τ π ο υ ρ γ ό σ  Ν α υ τ ι λ ί α σ  κ α ι   

Ν θ ς ι ω τ ι κ ι σ  Π ο λ ι τ ι κ ι σ  
 

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:  

α) Σου ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
β) Σου ν. 2121/1993 «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
γ) Σου ν. 2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
δ) Σου ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ε) Σου ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ςτ) Σου ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα 
ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα»

1
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ». 
η) Σου ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» (Α’ 204). 
θ) Σου άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 

                                                           
1 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 

3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €). 

 

ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕA ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                 Πειραιάσ,   03 επτεμβρίου 2021   

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                                     
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΘΚΩΝ                          

                      Αρικ. πρωτ.: 2832.9/63941/2021 

ΣΜΘΜΑ 2o  ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ   
     
Σαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ  Ε1-Ε2   
Σαχ. Κϊδικασ : 185 10  Λιμζνασ Πειραιά     ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
 

 

Πλθροφορίεσ  : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ Π. 
Ανκυπαςπιςτισ Λ.. ΧΑΣΗΑΡΑ Α. 

Σθλ. : 213-137-4606/1081 
Θ/Σ : dipea.b@yna.gov.gr 
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τουσ με κλιρωςθ» (Α’ 226). 
κ) Σου ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ι) Σου ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα τθσ Παραγράφου Η’: Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107). 
ια) Σου ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιβ) Σου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 
74), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιγ) Σου ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιδ) Σου ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 
ιε) Σου ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιςτ) Σου ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, (…) 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «τρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει 
κακοριςκεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
ιη) Σου ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι 
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137). 
ιθ) Σου ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο 
για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 
ικ) Σου ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184). 
κ) Σου π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κα) Σου άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα» (Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κβ) Σου π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34), 
όπωσ ιςχφει. 
κγ) Σου π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
κδ) Σου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κε) Σου π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» (Α’ 64). 
κςτ) Σου π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26). 
κη) Σου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Α’ 121) και 
κθ) Σου Κανονιςμοφ (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) τθσ Επιτροπισ, του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) τθσ Επιτροπισ και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 1049/2014 (OJ L 291/2014). 

2. Σισ Αποφάςεισ:  
α) Σθν αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (Β’ 764). 
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β) Σθν αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Περί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209). 
γ) Σθν αρικ. 20977/2007 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).  
δ) Σθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ 
«Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των δαπανών του ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων 
Επενδφςεων» (Β’ 2857), 
ε) Σθν αρικ. 1191/14-3-2017 Κ.Τ.Α. περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969). 
ςτ) Σθν αρικ. 57654/2017 Τπουργικι Απόφαςθ  «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
(Β’ 1781).  
η) Σθν αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, 
θ) Σθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 

6ΞΦ04653ΠΩ-Ρ1Ι) με κζμα «υγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
Δθμοςίων υμβάςεων, (ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, 
(iii)Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ υμβάςεων Προμθκειϊν και Παραλαβισ υμβάςεων Παροχισ Τπθρεςιϊν, 
ζτουσ 2020-2021 του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
κ) Σθν αρικ. 2711/29-12-2020 Κ.Τ.Α. «φςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Προγραμμάτων των 
Σαμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (TAME/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (TEA/ISF) για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014-2020 και άλλεσ διατάξεισ» (Β’ 5772). και 
ι) Σθν αρικ. 64233/8-6-2021 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ).» (Β’ 2453). 

τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

3. Σθν αρικ. 06/2021 (αρικ. πρωτ.: 2832.9/52981/2021/20-7-2021) Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

  
(ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ, υςτθμικοί αρικμοί: -135303-, -135304-, -135305-, -135306-, -
135307-, -135308-) για τθν «προμικεια πλωτϊν επιχειρθςιακϊν μζςων» και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν: ΕΙΔΟ 
Αϋ : Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ μικουσ από 
ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ, προχπολογιςκείςασ αξίασ 
ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με 
δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.500.000,00€ 
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 
500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135303, 
ΕΙΔΟ Βϋ : Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ 
μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ, 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, 
απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, 
500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135304, 
ΕΙΔΟ Γϋ : Προμικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Τποβρυχίων Αποςτολϊν του 
Λιμενικοφ ϊματοσ (Μ.Τ.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με Fender κλειςτισ 
κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135305, ΕΙΔΟ Δϋ : Προμικεια 
τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ, από επτά μζτρα και 
τριάντα εκατοςτά (7,30)  ζωσ επτά μζτρα και πενιντα εκατοςτά (7,50)  για τα Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ 060-070-080, 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, 
απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135306, ΕΙΔΟ Εϋ : Προμικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ 
(Fast Rescue Boat), από ζξι (6,00) μζτρα ζωσ ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (6,20) για τα Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 060-070-
080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, 
απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135307, ΕΙΔΟ Σϋ : Προμικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender), 
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με αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ, από ζξι (6,00) μζτρα ζωσ  ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (6,20) για 
το Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, 
απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: 135308, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα 
εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων 
κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – εφόςον 
αςκθκοφν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων # 
23.250.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ - τιμισ. 

4. Σο από 19-8-2021 και ϊρα 15:25:01 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «VIKING NORSAFE LIFE SAVING 
EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135303 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του 
χρόνου τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά είκοςι (20) θμζρεσ.  

5. Σο από 19-8-2021 και ϊρα 15:26:14 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «VIKING NORSAFE LIFE SAVING 
EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135304 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του 
χρόνου τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά είκοςι (20) θμζρεσ. 

6. Σο από 19-8-2021 και ϊρα 15:27:04 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «VIKING NORSAFE LIFE SAVING 
EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135305 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του 
χρόνου τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά είκοςι (20) θμζρεσ. 

7. Σο από 19-8-2021 και ϊρα 15:28:08  μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «VIKING NORSAFE LIFE SAVING 
EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135306 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του 
χρόνου τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά είκοςι (20) θμζρεσ. 

8. Σο από 19-8-2021 και ϊρα 15:28:43 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «VIKING NORSAFE LIFE SAVING 
EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135307 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του 
χρόνου τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά είκοςι (20) θμζρεσ. 

9. Σο από 20-8-2021 και ϊρα 14:10:09 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «RAFNAR HELLAS ΙΔΙΩΣΙΚΘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135303 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του χρόνου τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά τριάντα (30) θμζρεσ. 

10. Σο από 20-8-2021 και ϊρα 14:14:31 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «RAFNAR HELLAS ΙΔΙΩΣΙΚΘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135304 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του χρόνου τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά τριάντα (30) θμζρεσ. 

11. Σο από 20-8-2021 και ϊρα 14:18:35 μινυμα μζςω Ε..Θ.ΔΘ.. τθσ εταιρείασ «RAFNAR HELLAS ΙΔΙΩΣΙΚΘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για το ςυςτθμικό αρικμό 135305 με ςυνθμμζνθ επιςτολι παράταςθσ του χρόνου τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά τριάντα (30) θμζρεσ. 

12. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.3/60738/2021/23-8-2021 Φ.Ε.. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα «Διαβίβαςθ 
αιτθμάτων παράταςθσ υποβολισ προςφορϊν ςτθν αρικ. 06/2021 Διακιρυξθ για τθν ‘’Προμικεια Σαχφπλοων 
Περιπολικϊν καφϊν ζωσ δεκατρία (13) μζτρα για τισ ανάγκεσ του Λιμενικοφ ϊματοσ -Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ” 
(υςτθμικοί 135303 – 135304 – 135305 – 135306 – 135307 - 135308), προχπολογιςκείςασ αξίασ #12.750.000,00€# 
(απαλλάςςεται Φ.Π.Α.)». 

13. Σο αρικ. πρωτ.: 2522.2/61569/2021/25-8-2021 Φ.Ε.. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Τ.Ο.Θ.Ε. Β’, περί χοριγθςθσ 
παράταςθσ του χρόνου υποβολισ προςφορϊν ζωσ είκοςι (20) θμζρεσ. 

14. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.3/61581/2021/25-8-2021 Φ.Ε.. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ε.Μ., περί χοριγθςθσ 
παράταςθσ του χρόνου υποβολισ προςφορϊν ζωσ είκοςι (20) θμζρεσ. 

 
Α  π  ο  φ  α  ς  ί  η  ο  υ  μ  ε  

 

1. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 06/2021 

Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου  (ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ), με τθν 

οποία προκθρφχκθκε Θλεκτρονικόσ, Ανοικτόσ, Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια πλωτϊν 

επιχειρθςιακϊν μζςων και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:  

ΕΙΔΟ Αϋ : Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με πετρελαιοκινθτιρεσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, 
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€ 



ΑΔΑ: 6ΛΠΝ4653ΠΩ-ΠΔΜ



 

 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Προςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ευρωπαϊκι υμμετοχι: 75% - Εκνικι υμμετοχι: 25%  
 

ελίδα 6 

(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα 
προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον ζντεκα (11), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.500.000,00€ 
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), 
υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135303-, 

ΕΙΔΟ Βϋ : Προμικεια δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν με βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου, 
ολικοφ μικουσ από ζντεκα (11) ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€ 
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα 
προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δζκα (10), προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 5.000.000,00€ 
(500.000,00€ ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 10.000.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ, 500.000,00 € ανά ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), 
υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135304-, 

ΕΙΔΟ Γϋ : Προμικεια δφο (02) ςκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Τποβρυχίων 
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ (Μ.Τ.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), μικουσ από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13) 
μζτρα, με Fender κλειςτισ κυψελίδασ και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 1.500.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται 
Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135305-, 

ΕΙΔΟ Δϋ : Προμικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν (Tender) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Πλοίων 
Ανοικτισ Θαλάςςθσ 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά 
ςκάφοσ) (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135306-, 

ΕΙΔΟ Εϋ : Προμικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat) για τα Π.Α.Θ./Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ. 060-070-080, προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά ςκάφοσ) 
(ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135307-, 

ΕΙΔΟ Σϋ : Προμικεια ενόσ (01) ταχφπλοου ςκάφουσ (Tender) για το Πλοίο Ανοικτισ Θαλάςςθσ 050, 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ευρϊ 200.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνων  κρατιςεων, απαλλάςςεται 
Φ.Π.Α.), υςτθμικόσ Αρικμόσ: -135308-, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ευρϊ δϊδεκα 
εκατομμυρίων επτακοςίων πενιντα χιλιάδων #12.750.000,00€#, (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – 
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων) και δζκα εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων #10.500.000,00€# 
(απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφνολο ευρϊ είκοςι τριϊν 
εκατομμυρίων διακοςίων πενιντα χιλιάδων #23.250.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – 
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ, 
κατά είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ , με τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, κατ’ 
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 60 πργ. 3 περίπτωςθ βϋ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, 
προκειμζνου να δοκεί ικανό χρονικό διάςτθμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ για να 
λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ. 

Κατόπιν των προεκτεκζντων, καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) ορίηεται θ  

Πζμπτθ, 30-9-2021 και ϊρα 15:00.  

2. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ) για τθν 

Σετάρτθ, 6-10-2021 και ϊρα 11:00.  

3. Σθν τροποποίθςθ των όρων τθσ αρικ. 06/2021 Διακιρυξθσ ςχετικά :  

α. με το μζγιςτο χρόνο ελζγχων- δοκιμϊν παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι Ε.Π.Π.Ε. όπωσ 

ορίηεται ςτο Παράρτθμα Δ’ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για το υποζργο Α ςτθν παρ. 9.1.6.2., για το υποζργο Β 
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ςτθν παρ. 9.1.6.2., για το υποζργο Γ ςτθν παρ. 8.4.11., για το υποζργο Δ ςτθν παρ. 8.1.6.2., για το υποζργο 

Ε ςτθν παρ. 5.1.6.2. και για το υποζργο Σ ςτθν παρ. 8.1.6.2., από τριάντα (30) θμζρεσ ςε είκοςι πζντε 

(25) θμζρεσ,  

και  

β. τθσ παρ. 2.2.2.1. ωσ ακολοφκωσ:  

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο 
δεκαδικό ψθφίο. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, 
το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.  

υγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτα ακόλουκα 
ποςά: 

 τισ διακόςιεσ πενιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ # 255.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε, και Σ). 

 τισ εκατό χιλιάδεσ ευρϊ  # 100.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό για το είδοσ Α. 

 τισ εκατό χιλιάδεσ ευρϊ  # 100.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό για το είδοσ Β. 

 τισ τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ  # 30.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό για το είδοσ Γ. 

 τισ είκοςι μια χιλιάδεσ ευρϊ  # 21.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό για τα είδθ Δ και Ε. 

 τισ τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ  # 4.000,00€ #, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό για το είδοσ Σ. 

4. Επιςθμαίνεται ότι κατόπιν τροποποίθςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν και 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τροποποιείται αντίςτοιχα θ θμερομθνία των όρων που αφοροφν ςτο χρόνο 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτουσ όρουσ 2.2.2.1 και 2.4.5 τθσ 

Διακιρυξθσ. υγκεκριμζνα ορίηεται ότι: 

(α) «Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι τθν 6-11-2022, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται.»  

(β) «Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ιτοι μζχρι 
τθν 1-10-2022.» 

 5. Δίδεται εξουςιοδότθςθ ςτο Διευκυντι Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ. 

όπωσ προβεί ςτθν υπογραφι ανακοίνωςθσ περί τθσ νζασ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ προςφορϊν 

του διαγωνιςμοφ προκειμζνου να δθμοςιευκεί αυτι ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. Θ 

παροφςα να καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ..) και 

ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) κακϊσ και να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό 

τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο διαδικτυακό τόπο του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr).  

 6. Επίςθσ, θ παροφςα να καταχωρθκεί ςτο Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Θ.ΔΘ..) ςτουσ αντίςτοιχουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ -135303-, -135304-, -135305-, -135306-, -135307-, 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
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-135308- του διαγωνιςμοφ και να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

 
Ο Τπουργόσ 

 
 

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΜΕΩ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΤΣΗ) 
2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ/ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ    

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ΟΤ

  
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΗ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ/ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
(ΤΔΕΑΠ)/ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ- 
ΣΟΜΕΑ ΤΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΘΕΙ 
 
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’  
6. Δ.Ε.Μ. 
7. Τ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α.1
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