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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΛΟΗΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΡΟΤ 
 
Tαχ. Διεφκυνςθ : Πλ. Λαϊκισ Κυριαρχίασ  
Σ.Κ.                       : 841 00  
Πλθροφορίεσ     : Ανκ/ρχοσ Λ.. ΜΑΡΑΓΚΟΤ Α. 
                               Κελ/ςτισ Λ.. ΓΙΑΝΝΑΚΟ Ν. 
Σθλζφωνο          : 22810-88888, 82690 
Email                   : syros@hcg.gr 

 
 

              
                   
            
φροσ,  29/03/2022                        
Αρικ. Πρωτ.: 2824.80/775/2022 
 
                
 

 
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωςθ – Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ. 
 
ΧΕΣ. :  α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ   
                    Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

β) Η Αρικ. Πρωτ.: 3162.19/21209/2022/04-03-2022 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ (ΑΔΑ:   
     Ψ0484653ΠΩ-ΧΤΧ, ΑΔΑΜ : 22REQ010268249 2022-03-24) 

 
           

1. Ο Πλοθγικόσ τακμόσ ΤΡΟΤ ςασ ανακοινϊνει ότι προτίκεται να προβεί ςε διενζργεια 

διαγωνιςμοφ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ πλοθγοφ, από και προσ τα κρουαηιερόπλοια που κα 

καταπλεφςουν ςτο λιμζνα Μυκόνου Π.. ΜΤΚΟΝΟΤ, υπαγωγισ του, για το χρονικό διάςτθμα ζωσ και 

εξαντλιςεωσ κάτωκι χρθματικοφ ποςοφ. 

2. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ 

#30.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου).  

3. Οι ενδιαφερόμενοι δφναται να επικοινωνοφν με το Γραφείο Προμθκειϊν Τπθρεςία μασ, ςτο 

τθλζφωνο 22810-88888, 82690, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ απαιτθκεί. 

4. Δφναςκε να υποβάλλετε προςφορά, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ, μζχρι τθν Δευτζρα 11-04-2022 και ϊρα 14:00, ςτο Γραφείο Προμθκειϊν Πλοθγικοφ τακμοφ 

ΤΡΟΤ που βρίςκεται εντόσ Λιμενικοφ Καταςτιματοσ, ςτθν Πλατεία Λαϊκισ Κυριαρχίασ, Ερμοφπολθσ φρου, 

ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ υποβολισ προςφοράσ.  

5. Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία – διευκρίνιςθ απαιτθκεί.- 

 

Επιςυνάπτεται:   

Σεχνικζσ απαιτιςεισ (φ. 04) 

                                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.. ΤΡΟΤ  

                                                                                                   

                                                                                        Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ Ιωάννθσ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANNA
MARAGKOU
Ημερομηνία: 2022.03.30 14:42:58 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΣΥΡΟΣ
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ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΛΟΗΓΟΤ ΣΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν για 
τθ μεταφορά πλοθγοφ από και προσ τα υπόχρεα ςε πλοιγθςθ πλοία που κα καταπλεφςουν ςτο λιμζνα 
Μυκόνου για το χρονικό διάςτθμα ζωσ και εξαντλιςεωσ κάτωκι χρθματικοφ ποςοφ. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ 
#30.000,00€#, ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί 
από τον Προχπολογιςμό Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ, ζτουσ 2022. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να 
κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα 
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ. 
 
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ. 
 
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Σο είδοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίεσ περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:  

 

 Α/Α ΕΙΔΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 
 

 CPV  

1 Παροχι υπθρεςιϊν για τθ μεταφορά πλοθγοφ 
από και προσ τα υπόχρεα ςε πλοιγθςθ πλοία που 

κα καταπλεφςουν ςτο λιμζνα Μυκόνου 

Ζωσ και εξαντλιςεωσ 
κάτωκι χρθματικοφ 

ποςοφ 

 
60651000-6 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% 30.000,00€ 

  

V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

       Α.  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

             Μεταφορά πλοθγοφ από και προσ τα υπόχρεα ςε πλοιγθςθ πλοία που κα καταπλεφςουν ςτο λιμζνα 
Μυκόνου 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΦΟΤ 
 Σο ςκάφοσ που κα προςφερκεί για τθ μεταφορά του πλοθγοφ πρζπει να ζχει καλι καταςκευι και  
μθχανι για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. Η ςφνκεςθ του πλθρϊματοσ πρζπει να 
είναι ςφμφωνθ με τθν υπάρχουςα ναυτικι νομοκεςία. Ο κυβερνιτθσ πρζπει να είναι γνϊςτθσ του 
καλάςςιου χϊρου για τον οποίο κατακζτει προςφορά. Σο ςκάφοσ και το πλιρωμα πρζπει να είναι ςε 
ετοιμότθτα ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ναφλωςθσ. Η μθ ςυμμόρφωςθ του κυβερνιτθ ςτισ υποδείξεισ του 
πλοθγοφ ςυνιςτά διακοπι τθσ ναφλωςθσ επιφυλαςςόμενοι και του δικαιϊματοσ τθσ αποηθμίωςθσ. 

 Ο εκναυλωτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι λειτουργία του ςκάφουσ, κακϊσ και για ότι είναι 
δυνατόν να ςυμβεί κατά τθν διάρκεια τθσ ναφλωςθσ. Η Πλοθγικι Τπθρεςία και ο Πλοθγικόσ τακμόσ 
ΜΤΚΟΝΟΤ, παράρτθμα Πλοθγικοφ τακμοφ ΤΡΟΤ, δεν είναι υπεφκυνοι για τυχόν ατυχιματα που μπορεί να 
ςυμβοφν ςτο πλιρωμα, για ηθμιζσ ςε τρίτουσ ι και για ηθμιζσ που μπορεί να προκλθκοφν ςτο ςκάφοσ κατά 
τθν διάρκεια τθσ ναφλωςθσ. Για όλα τα πιο πάνω ευκφνθ φζρει ο κυβερνιτθσ και ο πλοιοκτιτθσ. 

 Όλα τα ζξοδα λειτουργίασ του ςκάφουσ όπωσ καφςιμα, λιπαντικά, μιςκοί, θμερομίςκια, 
τροφοδοςία πλθρϊματοσ, λιμενικά, φαρικά τζλθ, ζξοδα επικοινωνίασ, αφοροφν τον εκναυλωτι. 

ε περίπτωςθ που το ςκάφοσ δεν είναι ζτοιμο να ξεκινιςει τθν θμζρα και ϊρα που ζχουν 
κακοριςκεί για τθ μεταφορά του πλοθγοφ και για τισ τυχόν κακυςτεριςεισ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ 
πλοθγιςεωσ ευκφνεται ο εκναυλωτισ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που διακοποφν οι εργαςίεσ ςτθ διάρκεια 
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εκτελζςεωσ  εξαιτίασ οποιαςδιποτε βλάβθσ που δεν επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ πλοθγιςεων 
θ κακυςτζρθςθ βαρφνει τον εκναυλωτι.  
 
VΙΙ.  ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ 

Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν, ορίηεται θ περιοχι αρμοδιότθτασ Πλοθγικοφ τακμοφ ΜΤΚΟΝΟΤ, 
παράρτθμα Πλοθγικοφ τακμοφ ΤΡΟΤ. Η παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί εντόσ από τθν επομζνθ 
θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
 
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η παρακολοφκθςθ κα γίνει από τον Πλοθγικό τακμό ΜΤΚΟΝΟΤ, παράρτθμα Πλοθγικοφ τακμοφ 
ΤΡΟΤ και θ παραλαβι των υπθρεςιϊν με βεβαίωςθ που εκδίδεται από τον Προϊςτάμενο τθσ Τπθρεςίασ, 
ιτοι Λιμενικισ Αρχισ Μυκόνου. 
 

IX. ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
             Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
            τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό 
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου V και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) 
υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά 
με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ 
και τισ προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα 
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) . 

            τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι: 

1. Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν 
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι 
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν 
κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.. 
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον τρείσ μινεσ). 
5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ 
φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι τα υπό προμικεια 
είδθ κα είναι καινοφρια, γνιςια και αμεταχείριςτα, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα 
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) . 

 
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ  ςφμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουκεί: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΣΙΜΗ (χωρίσ Φ.Π.Α., 
ςυμπεριλαμβανομζνων 

κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) 

ΦΠΑ 
(%) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

      

      

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  
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Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ 
οικονομικι προςφορά. 

 
X. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
         Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω 

τθσ Λιμενικισ Αρχισ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 

73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν 

ζνδειξθ ¨ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί 

ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι: 

           Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου  

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα 

μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  

προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, 

δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr). 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του 

υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

               Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 

 

22PROC010295589 2022-03-30


