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ελίδα 1 

 
 

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 09/2021 Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Τ./ 

ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου υμμετοχισ ςε επαναλθπτικι διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ 

δθμοςίευςθ για τθν «Προμικεια Μόνιμων και Φορθτών Ηλεκτρο-οπτικών υςτθμάτων για τισ 

ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.».  

χετ: α)  Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

β) Η αρικ. 09/2021 Διακιρυξθ-Πρόςκλθςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 21PROC009164617, ΑΔΑ: 

ΩΣ9Δ4653ΠΩ-Ζ7Δ, υςτθμικοί αρικμοί: 138819, 138820) υμμετοχισ ςε επαναλθπτικι διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ για τθν «Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-

οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

γ) Σο από 09-09-2021 και ϊρασ 14:40:15 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ 

ΑΝΘΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

δ) Σο από 10-09-2021 και ϊρασ 17:24:04 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «MILTECH HELLAS 

ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΑΝΣΙΠΡ ΗΛΕΚΣΡ ΟΠΣΙΚ ΜΗΧΑΝ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ε) Σο από 13-09-2021 και ϊρασ 15:20:19 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «TRADE TECH 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤ Η» 

μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ςτ) Σο από 13-09-2021 και ϊρασ 17:17:05 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «WIND ΕΛΛΑ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί 

διευκρινίςεων. 

η) Σο από 14-09-2021 και ϊρασ 13:14:47 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «ΘΕΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΕ 

ΑΕΒΕ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

θ) Σο αρικ. πρωτ.: 2834.1/66834/2021/15-09-2021 Φ.Ε.. Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΠΙΧ. 3
ου

, επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ, 

περί παροχισ διευκρινίςεων (μ.π.ο.). 

κ) Σο αρικ. πρωτ.: 2834.1/66986/2021/15-09-2021 Φ.Ε.. Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ε.Μ., επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ, 

περί παροχισ διευκρινίςεων (μ.π.ο.). 

 
 

                                            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       Πειραιάσ, 20 επτεμβρίου 2021 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  Αρικ. πρωτ.: 2832.5/68261/2021 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   

ΣΜΗΜΑΣΑ 2o – 4ο  

Σαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2            ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΙΝΑΚΑ     
          ΔΙΑΝΟΜΗ  Σαχ. Κϊδικασ : 185 10  Λιμζνασ Πειραιά 

Πλθροφορίεσ (2ο Σμιμα) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ Π. 

Τποπλοίαρχοσ Λ.. ΛΕΛΑΚΗ Αν. 

 
 

Πλθροφορίεσ (4ο Σμιμα) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. (Σ) ΚΡΑΙΑ Μ.  

Σθλ. (2ο Σμιμα) : 213-137-4499/1081 

Σθλ. (4ο Σμιμα) : 213-137-4565 

Η/Σ (2ο Σμιμα) : dipea.b@yna.gov.gr 

Η/Σ (4ο Σμιμα) : dipea.d@yna.gov.gr  

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.d@yna.gov.gr
ΑΔΑ: 95ΝΗ4653ΠΩ-54Ω
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ελίδα 2 

1. Αναφορικά με (γ) – (η) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 09/2021 

Διακιρυξθσ – Πρόςκλθςθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και 

θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (138819-138820), για τθν «Προμικεια Μόνιμων και 

Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ 

ςτοιχείων από τισ επιςπεφδουςεσ Διευκφνςεισ Τ.ΝΑ.Ν.Π., διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

1.1. Όςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 14:40:15 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΘΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟ» [ςχετικό (γ)]: 

Ερώτθμα (α/α 01): 

«2. Οι προβλεπόμενεσ από τθν διακιρυξθ ςελ. 12 είναι α. 0,07 % β. 0,06% γ. 0.02% και 3% επί των α+γ 

Παρακαλοφμε να μασ επιβεβαιϊςετε αν είναι μόνο αυτζσ (ςφνολο 0,177 %)» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 01): 

φμφωνα με το άρκρο 5.1.2. τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ προβλζπεται ότι «Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 

β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016  

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν 

προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ. 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (γ)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) 

ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου κακϊσ και ςε ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% ι/και 8% επί του κακαροφ ποςοφ, αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι 

παροχι υπθρεςίασ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 95ΝΗ4653ΠΩ-54Ω
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ελίδα 3 

Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν 

πλθρωμι του δικαιοφχου.». 

Ερώτθμα (α/α 02): 

«3. Στθν παρ. 2.13 ςελ. 4/15 προβλζπεται θ θμερομθνία καταςκευισ των Η/Ο να μθν είναι προγενζςτερθ 

αυτισ τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ. Αυτό δθμιουργεί πρόβλθμα ςτον χρόνο παράδοςθσ (30 θμερϊν. 

Εκτιμοφμε ότι κα πρζπει να εξεταςκεί» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 02): 

ε ότι αφορά τθν παρ. 2.1.3. του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ διευκρινίηεται ότι για το Είδοσ Β  

παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο ςε ςυνδυαςμό με το χρόνο παράδοςθσ 

που προβλζπεται ςτθν παρ. 4.3.1. του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ.   

1.2. Όςον αφορά ςτο από 10-09-2021 και ϊρασ 17:24:04 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΑΝΣΙΠΡ ΗΛΕΚΣΡ ΟΠΣΙΚ ΜΗΧΑΝ» *ςχετικό (δ)]: 

Ερώτθμα (α/α 03): 

«1. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1.4 των απαιτιςεων τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, αποτελεί 

υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων να πραγματοποιιςουν επιτόπια αυτοψία (κατόπιν ζγκριςθσ τθσ ΔΕΜ) ςε 

όλουσ τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ςκαφϊν που πρόκειται να εγκαταςτακοφν τα ςυςτιματα. 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αφορά μόνο τον οικονομικό φορζα που 

προςφζρει το ςφςτθμα ι αν απαιτείται θ αυτοψία και τθσ εταιρείασ που κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ. 

Επιπλζον, παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςτε ποια ι απαίτθςθ ςτισ περιπτϊςεισ ςτιριξθσ τεχνικισ 

ικανότθτασ ςε τρίτουσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 03): 

Διευκρινίηεται ότι θ αυτοψία αρκεί να πραγματοποιείται από εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που 

δφναται να εκτιμιςει τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν εγκατάςταςθ των Η/Ο ςυςτθμάτων ςτουσ 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςκαφϊν. 

Ερώτθμα (α/α 04): 

« 2. Σφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.1 και 2.2 των απαιτιςεων τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, οι 

επιδόςεισ του ςυςτιματοσ αναφζρονται ςε ςτόχο κατά ΝΑΤΟ, ενϊ θ παράγραφοσ 2.5 κάνει αναφορά ςτισ 

επιδόςεισ του αποςταςιομζτρου χωρίσ να προςδιορίηεται το μζγεκοσ του ςτόχου. Παρακαλοφμε όπωσ 

διευκρινίςετε για τθν παράγραφο 2.5 αν θ απόςταςθ 10km αναφζρεται και αυτι ςε ςτόχο ΝΑΤΟ και αν 

όχι, ποια θ επικυμθτι εμβζλεια του LRF για ςτόχο ΝΑΤΟ (2,3m x 2,3m).» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 04): 

Διευκρινίηεται ότι θ απόςταςθ 10km αναφζρεται ςε ςτόχο κατά ΝΑΣΟ (2,3μΧ2,3μ).  

Ερώτθμα (α/α 05): 
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ελίδα 4 

«3. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3.8 τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, απαιτείται διλωςθ ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα διατθροφν επί μία τουλάχιςτον δεκαετία, μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των ςυςτθμάτων τθσ παροφςασ προδιαγραφισ, τθν τεχνικι οργάνωςθ για τθν 

αποκατάςταςθ βλαβϊν των ςυςτθμάτων κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι τουσ. Παρακαλοφμε 

όπωσ διευκρινίςετε αν απαιτείται αντίςτοιχθ διλωςθ και τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 05): 

Ωσ φορζασ κρίνουμε ωσ επικυμθτό να υπάρχει και θ αντίςτοιχθ διλωςθ και τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρίασ. 

Ερώτθμα (α/α 06): 

«4. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1 τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, απαιτείται θ ολοκλιρωςθ 

των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ εντόσ του χρόνου των 75 θμερϊν παράδοςθσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 5.3 θ ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ δεν κα υπερβαίνει τον 

ζνα (01) μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του τμθματικοφ πρωτοκόλλου ποςοτικοφ ελζγχου των 

τεμαχίων που αφορά ςτθν παράδοςθ των υπολοίπων 2/3 του εξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων κερμικϊν 

καμερϊν. Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ επιτρζπεται θ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν 

εκπαίδευςθσ να είναι ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 06): 

Διευκρινίηεται ότι από τον Φορζα μασ είναι αποδεκτι θ παροχι των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ ζωσ και τθν 

ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ. 

Ερώτθμα (α/α 07): 

«5. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5.3 τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, το χρονικό διάςτθμα για τθν 

εγκατάςταςθ κάκε είδουσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ του από τισ αποκικεσ του Ηλεκτρονικοφ 

Συνεργείου του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ κακορίηεται ςε πζντε θμζρεσ το μζγιςτο ανά πλωτό μζςο. 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίηεται ότι θ ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ 

για τθν τμθματικι παράδοςθ των 2/3 του εξοπλιςμοφ (10 τμχ) κα επιτρζπεται για το μζγιςτο χρονικό 

διάςτθμα 50 θμερϊν (10 τμχ x 5θμ = 50 θμζρεσ) από τθν θμερομθνία του τμθματικοφ πρωτοκόλλου.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 07): 

φμφωνα με τθν παράγραφο 5.3 του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ για το Είδοσ Α αναφζρεται ότι «Το 

χρονικό διάςτθμα για τθν εγκατάςταςθ κάκε είδουσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ του από τισ αποκικεσ 

του Ηλεκτρονικοφ Συνεργείου του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ κακορίηεται ςε πζντε (05) θμζρεσ το 

μζγιςτο ανά πλωτό μζςο. Επιςθμαίνεται ότι ςτο ςυνολικό χρόνο εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 

περιλαμβάνονται και οι δοκιμζσ αποδοχισ/λειτουργίασ του. Σε κάκε περίπτωςθ θ ολοκλιρωςθ των 

εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ δεν κα υπερβαίνει τον ζνα (01) μήνα από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ του τμθματικοφ πρωτοκόλλου ποςοτικοφ ελζγχου των τεμαχίων που αφορά ςτθν παράδοςθ των 
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υπόλοιπων 2/3 του εξοπλιςμοφ των ςυςτημάτων θερμικών καμερών.». Με βάςθ τα ανωτζρω 

διευκρινίηεται ότι  θ ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ δεν κα υπερβαίνει 

τον ζνα (01) μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του τμθματικοφ πρωτοκόλλου ποςοτικοφ ελζγχου των 

τεμαχίων που αφορά ςτθν παράδοςθ των υπόλοιπων 2/3 του εξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων κερμικϊν 

καμερϊν. 

Ερώτθμα (α/α 08): 

«6. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5.3 τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, το χρονικό διάςτθμα για τθν 

εγκατάςταςθ κάκε είδουσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ του από τισ αποκικεσ του Ηλεκτρονικοφ 

Συνεργείου του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ κακορίηεται ςε πζντε θμζρεσ το μζγιςτο ανά πλωτό μζςο. 

Παρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε ότι αν για οποιοδιποτε λόγο που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 

ςυςτιματοσ ι του προμθκευτι/εταιρείασ εγκατάςταςθσ προκφψει κακυςτζρθςθ ςτθ διάρκεια 

εγκατάςταςθσ, τότε το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ κα επιμθκφνεται ανάλογα.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 08): 

Διευκρινίηεται ότι για οποιοδιποτε λόγο που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του ςυςτιματοσ ι του 

προμθκευτι /εταιρείασ εγκατάςταςθσ προκφψει κακυςτζρθςθ ςτθ διάρκεια εγκατάςταςθσ, τότε το 

πρόγραμμα εγκατάςταςθσ κα επιμθκφνεται ανάλογα. 

Ερώτθμα (α/α 09): 

«7. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1 τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ του είδουσ Α, και ςυγκεκριμζνα ςτισ 

παράγραφουσ 2.1.i., 2.1.ii και 2.1.iii., να διευκρινιςτεί ότι οι αποςτάςεισ που αναφζρονται να είναι 

ςφμφωνα με διαπιςτευμζνα κριτιρια όπωσ STANAG 4347 όπου αναφζρεται κερμοκραςιακι διαφορά 2Κ 

μεταξφ ςτόχου και περιβάλλοντοσ, ςυντελεςτι απόςβεςθσ μεταδοτικότθτασ ςτθν ατμόςφαιρα 0,2 για 

κακαρι ατμόςφαιρα και 50% πικανότθτα διάκριςθσ. Επίςθσ να είναι ςφμφωνα με τα κριτιρια Johnson 

όπου απαιτοφνται 1,5 pixels για εντοπιςμό, 6 pixels για αναγνϊριςθ και 12 pixels για ταυτοποίθςθ ςτόχου.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 09): 

Διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ τθσ παρ. 2.1. του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ για το Είδοσ Α παραμζνει 

ωσ ζχει ωςτόςο ςτθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνονται τα διαπιςτευμζνα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία 

ζχουν πραγματοποιθκεί οι μετριςεισ.  

1.3. Όςον αφορά ςτο από 13-09-2021 και ϊρασ 15:20:19 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «TRADE TECH ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤ Η» *ςχετικό (ε)]: 

Ερώτθμα (α/α 10): 

«Αναφορικά με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου 6.1 τθσ διακιρυξθσ και 5.1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

που ςχετίηεται με τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν, ςασ ενθμερϊνουμε ότι για τα υπό προμικεια υλικά 

απαιτείται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ θ ζκδοςθ άδειασ εξαγωγισ από κυβερνθτικι αρχι τθσ χϊρασ 
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ζδρασ του καταςκευαςτι. H ζκδοςθ τθσ εν λόγω άδειασ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ ζναρξθσ 

καταςκευισ των ςυςτθμάτων από τον καταςκευαςτι. 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε - επιβεβαιϊςτε ότι ό χρόνοσ παράδοςθσ κα προςμετράται 

από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ εξαγωγισ και όχι από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 10): 

Διευκρινίηεται ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ προςμετράται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.1 τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ ορίηεται ότι «Ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα προσ χριςθ (με 

ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που αναλυτικά ορίηεται ςτο 

Παράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ και παρατίκεται κατωτζρω: 

- για το Είδοσ Α: i) εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν για το 1/3 του εξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων 

κερμικϊν καμερϊν, και ii) εντόσ εβδομιντα πζντε (75) θμερϊν για τα υπόλοιπα 2/3 του 

εξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων κερμικϊν καμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ, (…)» 

Κατόπιν των ανωτζρω, διευκρινίηεται ότι θ παράδοςθ του εν λόγω Είδουσ κα πραγματοποιθκεί εντόσ των 

χρονικϊν ορίων που περιγράφονται ςτον όρο 5.1 του Παραρτιματοσ Δ’ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α) 

τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.4. Όςον αφορά ςτο από 13-09-2021 και ϊρασ 17:17:05 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «WIND ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» *ςχετικό 

(ςτ)]: 

Ερώτθμα (α/α 11): 

«1. Στθν παράγραφο 2.2.7.2 «Αποδεικτικά μζςα» τθσ διακιρυξθσ, ςτον όρο «Α», αναφζρεται «Η 

προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό 

ανάδοχο». Ωςτόςο, ςτον όρο Β.1. τθσ ίδιασ παραγράφου αναφζρεται «Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ 

των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα 

τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω». 

Παρακαλοφμε όμωσ επιβεβαιωκεί ότι όλα τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. 2.2.7.2 κα υποβλθκοφν μόνο από 

τον προςωρινό ανάδοχο ςτο ςτάδιο τθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 11): 

Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 104 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτο άρκρο 2.2.7 τθσ 

Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ ορίηεται ότι «Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι 

τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.7.1, κατά τθν υποβολι των 
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δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.7.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, 

τθσ περ. δ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016». 

Ακολοφκωσ, το άρκρο 2.2.7.1 τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ προβλζπει ότι «Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ 

ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 

και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν 

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 

παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτθμα Ε’, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 

υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986.». 

Επιπλζον, θ παρ. Α του άρκρου 2.2.7.2 τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ ορίηει ότι «Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ 

ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατ’ 

άρκρα 2.2.4 και 2.2.5, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Η προςκόμιςθ 

των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο». 

Εν ςυνεχεία, ςτο άρκρο 3.2 τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ προβλζπεται ότι «Μετά τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 

θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, 

και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 

εκδίδονται, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, όλων 

των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ωσ 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ πρόςκλθςθσ, 

κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.4-2.2.6 αυτισ».  

Σζλοσ, επιςθμαίνονται τα αναγραφόμενα ςτθν παρ. Α του άρκρου 2.2.7.2 τθσ Διακιρυξθσ-Πρόςκλθςθσ, 

ςφμφωνα με τα οποία «Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 

ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ». 

Ερώτθμα (α/α 12): 

«2. Στθν παράγραφο 2.4 του Τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αιτείται : 

i. Να διακζτει λειτουργία ιχνθλάτθ αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου (automatic video tracker). 

ii. Να διακζτει αυτόνομθ μθχανικι ςτακεροποίθςθ τουλάχιςτον 2 αξόνων, που κα του δίνει τθν 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςτόχου ανεξάρτθτα από τθν κίνθςθ αυτοφ του ιδίου του ςκάφουσ ι του 

ςυςτιματοσ (λόγω διατοιχιςμϊν – προνευςταςμϊν ζντονου κυματιςμοφ). 

iii. Η μθχανικι ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ να είναι μικρότερθ ι ίςθ από 0,4mrad για μεταβολζσ 

0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz. 
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Δεδομζνου ότι οι εν λόγω κάμερεσ πρόκειται να τοποκετθκοφν ςε ταχφπλοα περιπολικά ςκάφθ κεωροφμε 

ότι θ τιμι των 0,4 mrad αναφζρεται εκ παραδρομισ και θ ορκι είναι 0,04 mrad. Παρακαλοφμε για τθν 

επιβεβαίωςι ςασ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 12): 

φμφωνα με τθν παράγραφο 2.4 του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ για το Είδοσ Α απαιτείται βάςει του 

εδαφίου 2.iii τθσ εν λόγω παραγράφου το εξισ «2.iii. Η μθχανικι ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ να είναι 

μικρότερθ ι ίςθ από 0,4mrad για μεταβολζσ 0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz». Ωσ εκ τοφτου τυχόν μθχανικι 

ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ μικρότερθ ι ίςθ από 0,4mrad για μεταβολζσ 0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz είναι 

αποδεκτι. 

1.5. Όςον αφορά ςτο από 14-09-2021 και ϊρασ 13:14:47 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «ΘΕΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΑΕΒΕ» *ςχετικό (η)]: 

Ερώτθμα (α/α 13): 

«Στο Παράρτθμα Δ, Παράγραφοσ 2.3, για το Είδοσ Α, υπάρχει αναφορά για ”κατάλλθλθ αυτόνομθ 

εφεδρικι μονάδα (Stand Alone Unit) για λόγουσ εφεδρείασ”. 

(….) 

2.3 

Να διακζτει δυνατότθτα χειριςμοφ – παρακολοφκθςθσ – απεικόνιςθσ ςε οκόνθ 

υψθλισ ευκρίνειασ μζςω Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ και Ελζγχου και μζςω 

κατάλλθλθσ αυτόνομθσ εφεδρικισ μονάδασ (Stand Alone Unit) για λόγουσ 

εφεδρείασ. 

ΝΑΙ   

 Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε αυτό το «Stand-Alone Unit»:  

1) πρόκειται για μια 2θ Οκόνθ Υψθλισ Ευκρίνειασ;  

2) πρόκειται για ςυνδυαςμό 2θσ Οκόνθσ και 2ου Υπολογιςτι Ελζγχου του Ηλεκτρο-Οπτικοφ 

Συςτιματοσ;  

3) πρόκειται για κάποιον άλλον εξοπλιςμό, και ποιοσ είναι αυτόσ;» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 13): 

φμφωνα με τθν παράγραφο 2.3 του Παραρτιματοσ Δ τθσ (β) ςχετικισ για το Είδοσ Α απαιτείται για 

λόγουσ εφεδρείασ κατάλλθλθ μονάδα με τθν οποία να δίνεται δυνατότθτα χειριςμοφ – παρακολοφκθςθσ – 

απεικόνιςθσ του Ηλεκτρο-Οπτικοφ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του Τπολογιςτι Διαχείριςθσ και Ελζγχου.   

2. Αναφορικά με τα αιτιματα περί παράταςθσ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν που 

υπεβλικθςαν από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφορϊν δφναται να χορθγθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ περιοριςτικά 

αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 09/2021 Διακιρυξθσ-

Πρόςκλθςθσ, κα αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
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υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται 

να είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ -138819- και -

138820-, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του Τπουργείου Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (www.ynanp.gr).  

4. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
            Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω Ε..Η.ΔΗ..): 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗ ΑΡΙΘ. 09/2021 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

1. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ» 
2. ΤΠ.Α.Α.Σ./ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 103, 11527 – ΑΘΗΝΑ 

(ΜΕΩ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ) 

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου):  

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. Δ.ΕΠΙΧ. 
8. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (…) 

Τ.ΝΑ.Ν.Π. ΕΣΟΤ 2020-2021 

9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 4
ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
ΑΔΑ: 95ΝΗ4653ΠΩ-54Ω
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