
 

 

 

ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ όρων - Παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 01/2022 
Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC009961243, ΑΔΑ:ΨΒΤΣ4653ΠΩ-ΑΘΒ 
υςτθμικόσ αρικμόσ -153867-) για τθν «Αναβάκμιςθ/ςυντιρθςθ computer room τθσ Διεφκυνςθσ 
Αςφάλειασ και Προςταςίασ Θαλαςςίων υνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ..) του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και ενίςχυςθ 
φυςικισ και λογικισ αςφάλειασ» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων τριάντα 
χιλιάδων ευρϊ #730.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ». 

  
ΑΠΟΦΑΗ  

ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  

1. Σθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ τισ διατάξεισ: 

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. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ», όπωσ ιςχφει 
η) Σου ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
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Μθτρώου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) 

– Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

θ) Σου άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 
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. 4601/2019 «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 44), 
ιθ) Σου ν.4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των 

επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, 

χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 52). 

ικ) 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). 

κ) Σου ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
κα) 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). 

κβ) 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). 
κγ) Σου π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κδ) Σου άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα» (Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κε) Σου π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34), 
όπωσ ιςχφει. 
κςτ) Σου π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε 
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Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
κη) Σου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κθ) Σου π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» (Α’ 64). 
κκ) Σου π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26). 
λ) Σου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Α’ 121), 
λα) 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), 
λβ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 και 
λγ) Σου Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (OJ L 231/2021). 
2. Σισ Αποφάςεισ:  

α) Σθν αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (Β’ 764). 
β) Σθν αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των 
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (Βϋ 431), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
γ) Σθν αρικ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (Β’ 153), όπωσ ιςχφει.  
δ) 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). 
ε) Σθν υπ’ αρικμ. Φ.1//2005/14-02-2005 (ΤΑ Φ.120/1/136775 .486 ΦΕΚ Β 336 2005) Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ από το Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ του Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφαλείασ 
(ΕΚΒΑ)» (ΦΕΚ Β’ 336), όπωσ ιςχφει,   
ςτ) 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).  
η) Σθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ «Ρυκμίςεισ 
για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων» (Β’ 2857), 
θ) 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). 
κ) Σθν υπ’ αρικμ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του 
Κράτουσ. 
ι) Σθν αρικμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομικϊν - Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων - Εκνικισ 
Άμυνασ - Εςωτερικϊν - Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ - Τποδομϊν και Μεταφορϊν με κζμα «Θλεκτρονικι 
Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Αϋ44)» (B’ 2425), 
ια) 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, 
ιβ) 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 
ιγ) Σθν αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομικϊν - Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικρατείασ με 

κζμα «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων» (B’ 

2338), και 

ιδ) 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). 
ιε) Σθν αρικ. 76928/9-7-2021 ΚΤΑ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ..)» (Β’ 3075) και 
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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. H αρικ. 01/2022 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου  (ΑΔΑΜ:22PROC009961243, 

ΑΔΑ:ΨΒΤΣ4653ΠΩ-ΑΘΒ υςτθμικόσ αρικμόσ -153867-) για τθν «Αναβάκμιςθ/ςυντιρθςθ computer room τθσ 

Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Προςταςίασ Θαλαςςίων υνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ..) του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και ενίςχυςθ 

φυςικισ και λογικισ αςφάλειασ» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων τριάντα χιλιάδων ευρϊ 

#730.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

4. Σθν αρικ.πρωτ.: 2832.3/15016/2022/02-03-2022 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου-4ου 

(ΑΔΑ:6Δ3Μ4653ΠΩ-ΟΑΛ) με κζμα: «Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 01/2022 Διακιρυξθσ 

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για τθν προμικεια με τίτλο «Αναβάκμιςθ/ςυντιρθςθ computer room τθσ 

Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Προςταςίασ Θαλαςςίων υνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ..) του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και ενίςχυςθ 

φυςικισ και λογικισ αςφάλειασ» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων τριάντα χιλιάδων ευρϊ 

#730.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ (ΑΔΑΜ: 

22PROC009961243, ΑΔΑ:ΨΒΤΣ4653ΠΩ-ΑΘΒ, Α/Α ΕΘΔΘ 153867)» 

5. Σισ δοκείςεσ διευκρινίςεισ όπωσ αυτζσ παραςχζκθκαν με τθν υπο ςτοιχείο 4 Απόφαςθ του προοιμίου τθσ 

παροφςθσ και τθν αναγκαιότθτα προετοιμαςίασ κατάλλθλων προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

6. Σο άρκρο 60 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με το οποίο ορίηεται ότι: «3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

παρατείνουν τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορών, οφτωσ ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να 

μποροφν να λάβουν γνώςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριών για τθν κατάρτιςθ των προςφορών ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτώςεισ: α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 

προςφορών. (…), β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Η διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι 

ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριών ι των αλλαγών. Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί 

ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορών, δεν απαιτείται από τισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ να παρατείνουν τισ προκεςμίεσ.» 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

1. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν τθσ αρικ. 01/2022 Διακιρυξθσ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου με τθν οποία προκθρφχκθκε θλεκτρονικόσ, ανοικτόσ, διεκνισ διαγωνιςμόσ 
για τθν προμικεια με τίτλο «Αναβάκμιςθ/ςυντιρθςθ computer room τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και 
Προςταςίασ Θαλαςςίων υνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ..) του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και ενίςχυςθ φυςικισ και 
λογικισ αςφάλειασ» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων τριάντα χιλιάδων ευρϊ 
#730.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, κατά 
τουλάχιςτον ζξι (06) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 60 πργ. 3 περ. β 
του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, προκειμζνου να δοκεί ικανό χρονικό διάςτθμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των 
προςφορϊν τουσ κακότι οι διευκρινίςεισ οι οποίεσ δόκθκαν με τθν υπο ςτοιχείο 4 Απόφαςθ του 
προοιμίου τθσ παροφςθσ αφοροφν ςε αλλαγζσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα ςε όρουσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Κατόπιν των προεκτεκζντων, καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 

Δευτζρα 14-03-2022 και ϊρα 15:00.  

2. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ) για τθν 
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Παραςκευι 18-03-2022 και ϊρα 11:00. 

3. 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 ςυμμετοχισ ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.4.5 τθσ αρικ. 

01/2022 Διακιρυξθσ. υγκεκριμζνα ορίηεται ότι: 

(α) 2.2.2.1 *…+ «Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τη 
λήξη του χρόνου ιςχφοσ τησ προςφοράσ του άρθρου 2.4.5 τησ παροφςασ, ήτοι μζχρι 15-04-2023, άλλωσ η 
προςφορά απορρίπτεται..» 
 
(β) 2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών   
 «Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτημα 
δϊδεκα (12) μηνϊν από την επόμενη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν ςτη 
παροφςα διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ , ήτοι μζχρι 15-03-2023.» 

4. Δίνεται εξουςιοδότθςθ ςτον Διευκυντι Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ. να 

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..), ςτον ιςτότοπο 

https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-

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

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

(Ε..Θ.ΔΘ..) ςτον ςυςτθμικό αρικμό -153867- του διαγωνιςμοφ και να κοινοποιθκεί για εκτζλεςθ.- 

 

            Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

                  Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 

ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΜΕΩ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΤΣΗ) 
2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ/ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. 01/2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π./ 

Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ΟΤ

 (ΜΕΩ Ε..Η.ΔΗ.. α/α 153867) 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ & ΑΤΛΟΤ/ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ/ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ (ΜΕΩ Α.Λ-
ΕΛ.ΑΚΣ/Τ.Ο.Θ.Ε.) 
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.Α.Π.ΘΑ.. 
7. Τ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α.1
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