
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

Σελίδα 1 

 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη 

διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε 
(05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον 
όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) 
τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής.» 

Σχετ.  α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) Η αριθ. 15/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009716862, ΑΔΑ: ΨΤΓΞ4653ΠΩ-ΞΩΠ, Συστημικός Αριθμός: -
145660-) ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την 
προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) 
επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 γ) Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/95527/2021/31-12-2021 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ 
6Α1Ε4653ΠΩ-ΗΤ4) παροχής διευκρινίσεων. 

 δ) Η αριθ. πρωτ.: 2832.3/12021/2022/19-02-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ 
ΩΜ9Φ4653ΠΩ-1ΡΣ) με θέμα «Αξιολόγηση και αποδοχή δικαιολογητικών αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 
15/2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, 
για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε 
(05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ανακήρυξη προεπιλεγέντων Α’ Φάσης του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου.». 

 ε) Η αριθ. πρωτ.: 2832.3/37124/2022/26-5-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ 
ΩΜ9Θ4653ΠΩ-9ΓΜ) Πρόσκληση Συμμετοχής σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης 
του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, 
σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον 
ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# 
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής. 

 στ) Το από 31-5-2022 και ώρα 19:39:22 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικού φορέα «KEWATEC 
ALUBOAT OY AB» μετά συνημμένης επιστολής παροχής διευκρινίσεων. 

  

 1.Αναφορικά με το (στ) σχετικό αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. πρωτ.: 
2832.3/37124/2022/26-5-2022 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ ΩΜ9Θ4653ΠΩ-9ΓΜ) με 
θέμα ‘’Πρόσκληση Συμμετοχής σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του 
διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, 
σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον 
ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# 
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής’’, το οποίο υπεβλήθη εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού (145660), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 1.1 Ερώτημα (α/α 01): 
Στην παράγραφο 13.2. αναφέρεται ότι: 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διάλογο, οι  Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τα ακόλουθα: 
[…] 
Κάθε Προεπιλεγείς υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο ως Επικεφαλής της Ομάδας Διαλόγου 
Προεπιλεγέντος (ΟΔΠ), με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί να επικοινωνεί για τους σκοπούς 
του Διαλόγου. Το πλήρες ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Επικεφαλής της ΟΔΠ πρέπει 
να μνημονεύονται στη Δήλωση Συμμετοχής στο Διάλογο, συμπεριλαμβανομένων και της ταχυδρομικής 
διεύθυνσης, αριθμού σταθερής γραμμής τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Με τον ίδιο τρόπο, ορίζεται και ο αναπληρωτής του Επικεφαλής της 
ΟΔΠ, καθώς και τα μέλη της ΟΔΠ.   
Θα επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου που ορίζεται ως Επικεφαλής της ΟΔΠ και του 
αναπληρωτή του περί αποδοχής του ορισμού τους.  
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 της παρούσας. 
γ) εφόσον απαιτούνται, τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας. 
δ) Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πρόσωπα 
της προαναφερόμενης δήλωσης συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Γ.  
Αναφορικά με τη ζητούμενη Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου που ορίζεται ως Επικεφαλής της ΟΔΠ 
και του αναπληρωτή του περί αποδοχής του ορισμού τους, ποια είναι η αποδεκτή μορφή υποβολής της; 
Για παράδειγμα μπορεί να είναι επικυρωμένη μέσω gov.gr; επικυρωμένη από δημόσια αρχή (π.χ ΚΕΠ) , 
ή απαιτείται αποκλειστικά να φέρει ψηφιακή υπογραφη;  
Παρακαλώ για την ενημέρωση σας. 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 01): 

Σε απάντηση ανωτέρω ερωτήματος, γνωρίζεται ότι το παρόν στάδιο Β1 της Β’ Φάσης δεν αφορά νέο 
διαγωνισμό αλλά συνέχεια του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ. 15/2021 Διακήρυξη (β 
σχετ.). Ως εκ τούτου στο άρθρο 13 της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης αναφέρεται ο τρόπος υποβολής 
αυτών και συγκεκριμένα στο άρθρο 13.1.4 ρητά διαλαμβάνεται ότι: ‘’(…)Τα έγγραφα που 
καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, 
γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 68Ψ74653ΠΩ-1ΑΨ
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β) είτε των άρθρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   (…)’’  

2.Η ανωτέρω διευκρίνιση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. πρωτ.: 2832.3/37124/2022/26-5-
2022 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ ΩΜ9Θ4653ΠΩ-9ΓΜ) με θέμα ‘’Πρόσκληση 
Συμμετοχής σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 
15/2021 Διακήρυξης (…)’’. 

3.Η παρούσα να καταχωρηθεί στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να 
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

4.Η παρούσα να καταχωρηθεί, ομοίως, στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο συστημικό διαγωνισμό με αριθμό -
145660- και να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-  

Ο Υπουργός 
 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 
 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 15/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
1. «FERRETI S.P.A.» 
2. «KEWATEC ALUBOAT OY AB» 
3. «MARINE ALUTECH OY AB» 
4. «PENGUIN SHIPYARD INTERNATIONAL PTE LTD» 
5. «VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E.» 
6. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ) 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΥΔΕΑΠ)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’  
6. Δ.Ε.Μ. Α’  
7. Υ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο- 4o 

 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 68Ψ74653ΠΩ-1ΑΨ
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