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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Σμιμα 2ο – 4ο  
Σαχ. Δ/νςθ       : Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2)  
Σαχ. Κώδικασ   : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑ 
Πλθροφορίεσ 2ο: Αντιπλοίαρχοσ Λ ΧΛΙΜΙΝΣΖΑ Χρυςοφλα 
                           Ανκυποπλοίαρχοσ Λ ΠΑΠΟΤΛΙΑ Ιφιγζνεια  
Πλθροφορίεσ 4ο : Αντιπλοίαρχοσ Λ (Σ) Κραςιά Μαργαρίτα 
 

      Πειραιάσ, 10 Δεκεμβρίου 2021 
     Αριθ. Πρωτ.:2832.7/90596/2021 
 

 
 

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ 

Σθλζφωνο    2ο :  213-137-4653/1081/4499, 
Σθλζφωνο   4ο :  213-137-4565 
Η/Σ                    :  dipea.b@yna.gov.gr   
                          :  dipea.d@yna.gov.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίςεων επί τησ αριθ. 13/2021 Διακήρυξησ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την 
«Προμήθεια ςυμπληρωματικοφ εξοπλιςμοφ τησ Ακαδημίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςών τησ 
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου», «Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για την Α.Ε.Ν. Ιονίων 
Νήςων», και επαναληπτικών προμηθειών για την «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδημιών και Δημοςίων 
χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ» για τισ ανάγκεσ τησ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, «υμπλήρωςη – αναβάθμιςη 
εξοπλιςμοφ χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κρήτησ (ΑΕΝ ΚΡΗΣΗ)», και «Προμήθεια και αναβάθμιςη εξοπλιςμοφ 
χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ τησ Περιφζρειασ Αττικήσ» για τισ ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ, 
ΚΕΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΕΝ/ΠΜ/Αςπροπφργου (ΑΔΑΜ:21PROC009394113, ΑΔΑ:6ΟΓ34653ΠΩ-ΣΧΗ) και με 
ςυςτημικοφσ αριθμοφσ 138649, 138650, 138652, 138653, 138654, 138655, 138656, 138657, 138658, 138659, 
138660. 
χετ.: α) H υπ’ αρικ. 13/2021 Διακιρυξθ  Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  (ΑΔΑΜ: 21PROC009394113_ΑΔΑ:6ΟΓ34653ΠΩ-ΣΧΗ), 

και με ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 138649, 138650, 138652, 138653, 138654, 138655, 138656, 138657, 138658, 138659, 
138660. 
β) Σο από 24-11-2021 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ  με τθν επωνυμία «ΑΣΕΕ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΦΑΛΕΙΑ» που 
υπεβλικθ εμπρόκεςμα μζςω ΕΗΔΗ ςτουσ αρικμοφσ ςυςτιματοσ 138650 και 138657.  
γ) Σο αρικ.πρωτ.:2834.3/88390/2021/1-12-2021 Φ.Ε.. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου-
4

ου
 . (μ.π.ς.) 

δ)Σο αρικ.πρωτ.:76/2021/9-12-2021 Φ.Ε.. ΑΕΝ/Αςπροπφργου (Πλοιάρχων) με ςυνθμμζνθ τθν από 09/12/2021 
επιςτολι κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ Κ. (μ.π.ς.) 

 
1. Αναφορικά με το ανωτζρω (β) ςχετικό αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 13/2021 

Διακιρυξθσ  Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου που υπεβλικθ εμπρόκεςμα, θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ από ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα διευκρινίηονται τα εξισ: 

Ερώτημα ( Α/Α 01):  

«Παρακαλϊ όπωσ μασ διευκρινίςετε ςτθν περίπτωςθ που θ εταιρεία μασ δθλϊςει ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο ςε ποςοςτό μικρότερο του 30%, εάν κα πρζπει ο υπεργολάβοσ να 

επιςυνάψει χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΣ.» 

 Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (Α/Α 01): 

φμφωνα με το άρκρο 2.2.7.2 τθσ Διακιρυξθσ ορίηεται ότι: «Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά 

του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 

mailto:diprom.b@hcg.gr
mailto:dipea.d@yna.gov.gr
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υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 

ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. (…)».  

Περαιτζρω, ςτο άρκρο 2.2.8 τθσ Διακιρυξθσ προβλζπεται ότι «Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ 

αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι 

υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ». 

Ακολοφκωσ, ςτο άρκρο 2.4.3.1 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «(…), κακϊσ και ςε περίπτωςθ που ο 

οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει 

χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ 

φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (βλ. και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016)». 

Επιπλζον, θ παρ. 5 του άρκρου 131 του ν.4412/2016 (Α’ 147) προβλζπει ότι «5. Προκειμζνου να μθν 

ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν, ςφμφωνα με τα άρκρα 79 

ζωσ 81, να επαλθκεφςουν τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 73 

και 74. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι: 

α) απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλειςμοφ του και 

β) μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω 

επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν δυνθτικοί λόγοι αποκλειςμοφ του.». 

Σζλοσ, θ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν.4412/2016 (Α’ 147) ορίηει ότι «5. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί 

από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 

υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ». 

 

Ερώτημα (Α/Α 02):  

«Στθν παράγραφο 2.2.4 του Παραρτιματοσ Αϋ- Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ, ηθτάει 8 ςτακμοφσ/πάγκουσ εργαςίασ με 3 

καρζκλεσ ο κακζνασ το οποίο παραπζμπει ςε προςομοιωτι τφπου τάξθσ. 

Στθ ςυνζχεια, ςτθν παράγραφο 2.7.1 αναφζρει τθν φπαρξθ κονςολϊν κακϊσ και οργάνων τα οποία κα πρζπει να 

είναι όμοια ςτθν όψθ με αυτά των πραγματικϊν πλοίων, το οποίο παραπζμπει ςε εξοπλιςμό full mission γζφυρασ. 

Επίςθσ, ςτθν παράγραφο 2.7.7 ηθτάει κονςόλα πθδαλιουχίασ με τιμόνι πθδαλιουχίασ και non follow up lever 

(πραγματικά) και ςτθν παράγραφο 2.7.9, πραγματικό όργανο τθλζγραφου, που επίςθσ παραπζμπουν ςε full mission 

γζφυρα. 

Η εταιρεία μασ κα μποροφςε να προμθκεφςει κονςόλεσ με όργανα όμοια ςτθν όψθ με αυτά των πραγματικϊν 

πλοίων όμωσ θ τοποκζτθςι τουσ μζςα ςτθν τάξθ δεν είναι λειτουργικι λόγω μεγζκουσ. Επίςθσ, ο προχπολογιςμόσ 

δεν ανταποκρίνεται ςτο κόςτοσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ προςομοιωτϊν με κονςόλεσ.  

Η βζλτιςτθ λφςθ για προςομοιωτι τφπου τάξθσ είναι θ τοποκζτθςθ γραφείων με χριςθ “Redused Set Console” θ 

οποία είναι μια μίνι κονςόλα με τιμόνι πθδαλιουχίασ, τθλζγραφο και bow thruster και αντιςτοιχεί μια μίνι κονςόλα 

ςε κάκε πάγκο εργαςίασ (ςφνολο 8). (…) 

Παρακαλϊ, όπωσ διευκρινιςετε αν απαιτείται θ προμικεια κονςολϊν πθδαλιουχίασ με όλα τα προαναφερκζντα 

όργανα για κάκε εκπαιδευόμενο ι μόνο ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ με εγκατάςταςθ μίνι κονςόλασ.» 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (Α/Α 02): 

Επί ανωτζρω ερωτιματοσ διευκρινίηεται ότι θ λφςθ με τθν τοποκζτθςθ γραφείων με τθ χριςθ “Redused Set 

Console” ανά ςτακμό/πάγκο εργαςίασ καλφπτει τισ απαιτιςεισ του Φορζα μασ. 
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Ερώτημα ( Α/Α 03):  

«Στθν παρ. 2.7.9.ΙΙΙ αναφζρει “τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανϊν κα ςυμπεριλαμβάνουν χειριςμοφσ κράτθςθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (Πραγματικό)”. 

Παρακαλϊ, όπωσ μασ διευκρινίςετε εάν πρζπει να είναι πραγματικά τα όργανα ελζγχου κυρίων μθχανϊν ι τα 

χειριςτιρια για τθν κράτθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.» 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (Α/Α 03): 

Επί ανωτζρω ερωτιματοσ διευκρινίηεται ότι τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανών δφνανται να είναι και ςε μορφι 

λογιςμικοφ, ενώ όςον αφορά ςτα χειριςτιρια για τθν κράτθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κφριων μθχανών, οι λειτουργίεσ 

των κομβίων “Emergency Stop” τθσ κονςόλασ “Redused Set Console” καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του Φορζα μασ. 

     

2.  Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου κα είναι 

διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ -138649, 138650, 138652, 

138653, 138654, 138655, 138656, 138657, 138658, 138659, 138660-, κακώσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-

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

3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω ΟΠ ΕΗΔΗ): 
Ενδιαφερόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςτθν Αρικ. 13/2021 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ςυςτθμικοί 
αρικμοί 138649, 138650, 138652, 138653, 138654, 138655, 138656, 138657, 138658, 138659, 138660), για τθν 
«Προμικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςών τθσ 
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου», «Προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων», 
και επαναλθπτικών προμθκειών για τθν «Προμικεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιών και Δθμοςίων χολών Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ» για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, «υμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολών 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΡΗΣΗ)», και «Προμικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολών Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ» για τισ ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ, ΚΕΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και 
ΔΕΝ/ΠΜ/Αςπροπφργου. 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ»/ΤΝΑΝΠ 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ (ΜΕΩ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ) 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΜΕΩ 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ) 
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΕΩ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ) 
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΜΕΩ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ) 
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΜΕΩ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ) 

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.) 
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 
3. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ.  (υ.τ.α.) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ 
Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  

 
Ευρωπαϊκή Ζνωςη 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ  

 

5. Γρ. κ. Δ.Κ.Β’ (υ.τ.α.) 
6. Δ.ΕΚ.Ν. Β’ 
7. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
8. Δ.Ο.Δ. 
9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ο
  - 4

ο 
10. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΜΕΩ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΤΣΗ) 
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