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ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 13/2022 διακήρυξης επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς 
διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών 
 
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής: 
 
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Πειραιάς,      24 Αυγούστου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 2832.5/59604/2022 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Αριθμός Διακήρυξης: 13/2022 
      
    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση 
Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, 
Διεθνούς Συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη 
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) 
και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ #1.200.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 
#967.741,90€#, Φ.Π.Α.: #232.258,10€). 

➢ Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών. 

Χώρα : Ελλάδα 
Πόλη - Κωδικός NUTS : EL307 (Πειραιάς)  

Ταχυδρομική Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2  
Ταχ.Κωδ. : 185 10  
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Γιαννουράκος Π.  

Σημαιοφόρος Λ.Σ. Κίρκου Χρυσούλα 

Τηλ. : 213 137 1081 – 213 137 4652/1081 
E-mail  dipea.b@yna.gov.gr 
Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL)  

: 
: 

www.hcg.gr 
www.ynanp.gr  

➢ Είδος Αναθέτουσας Αρχής:  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί “Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
(ΚΚΑ)’’ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης. 

➢ Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ναυτιλία καθώς και η 
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια 

➢ Κωδικός CPV: 33195200-5 - Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης 
➢ Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 
➢ Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ08610017-ΣΑΕ 086/1) σύμφωνα 
με αριθ. πρωτ.: 39304/13-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΛ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8) Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Σ.Π.Α./ Γ.Δ.Δ.Ε./ 
Δ.Δ.Ε./ Τμ. Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022. 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας 
(Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 03 
«Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» με βάση 
την 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: Ω2274653ΠΓ-ΗΒ7) Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων, η οποία έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS 5049237. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α.). 

➢ Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. 

➢ Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 24-08-2022. 
➢ Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε πλήρη λειτουργία 

και έτοιμα προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου), μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης και παρατίθεται κατωτέρω: 
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής 
της σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Δ’ – Τεχνικές Προδιαγραφές  της 
παρούσας. Ειδικότερα: 

• Φάση 1 (Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής): Η παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής δεν θα υπερβαίνει τους 
δύο (02) μήνες από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης του έργου. Η έγκρισή της θα 
πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοσή της. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
παρατηρήσεις, θα αποκατασταθούν σε δέκα (10) ημέρες από τον Ανάδοχο και η διαδικασία έγκρισης θα 
διαρκέσει πέντε (05) ημέρες. 

• Φάση 2 (Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών – Σ.Π.Σ. και εγκατάσταση υλικού): Οι ενέργειες 
της Φάσης αυτής να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα το αργότερο επτά (07) μήνες από την 
επομένη της υπογραφής της Σύμβασης του έργου. Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος στη Φάση 
αυτή περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του Σ.Π.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάπτωσης των δεδομένων του υφιστάμενου συστήματος. Κατά τη διάρκεια 
της παρούσας Φάσης θα ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού. 

• Φάση 3 (Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών): Οι ενέργειες της φάσης αυτής να έχουν ολοκληρωθεί σε 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα το οποίο αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2. 

• Φάση 4 (Δοκιμαστική λειτουργία): Η φάση αυτή να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) μηνών (δύναται να 
επικαλύπτεται με τη Φάση 3). Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι να υποστηρίξει την 
δοκιμαστική λειτουργία του ΣΠΣ και τους ελέγχους αποδοχής του συστήματος. Εάν κατά τη διάρκεια της 
δοκιμαστικής λειτουργίας, το σύστημα παρουσιάσει αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην τεχνική 
προδιαγραφή ή/και την τεχνική προσφορά ή/και τη σύμβαση ή/και τη μελέτη εφαρμογής, τότε θα 
ακολουθήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

➢ Τόπος Παράδοσης:  
Κεντρικό κτίριο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, Λιμένας Πειραιά) [κωδικός NUTS: EL307 
(Πειραιάς και Νήσοι)]. 

➢ Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 
➢ Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 
➢ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 30-09-2022 και έως ώρα 15:00, 

στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με 
χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 06-10-2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα 318 (3ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά.  

➢ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη 
(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, όπως ισχύουν και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αριθ. 64233/8-6-2021 (Β΄2453) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

➢ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της 
ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του 
Ν.4412/2016 (Α’ 147). 

➢ Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, 
φωτογραφίες, σήματα, δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου. 

➢ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
➢ Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν 

τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από το Βιβλίο ΙV άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε 
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημα του. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία για την 
άσκησή της είναι: (α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 15 ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο  από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 5 του Π.Δ. 
39/2017, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf και το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

➢ Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή  
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας (εκτός Φ.Π.Α.), με την 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή των ειδών. 

➢ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και στο 
άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης και θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Α’ της 
Διακήρυξης. 

➢ Κατακύρωση: Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) 
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μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

➢ Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας 
Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr) και στα τηλ. 213-137-1081/4652 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Διακήρυξης θα 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), ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη 
είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- 

 

 
Ο Υπουργός 

 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
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