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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 15/2022 διακήρυξης ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών.  

 
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:       

          

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ            Αριθ. Πρωτ.: 2832.5/ 60617 /2022 

ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ     
    
Αριθμός Διακήρυξης: 15/2022       
 

    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, διεθνούς 
συμμετοχής, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και με 
αντικείμενο την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα 
προαίρεσης) σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# (απαλλάσσεται 
Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης).  

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.     

 Αριθμός  διακήρυξης: 15/2022 

  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, Νήσοι) 

Ταχυδρομική Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά) 

Ταχ.Κωδ. : 185 10 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL) E-mail 

: 

: 

www.hcg.gr / www.yen.gr  

dipea.b@yna.gov.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 Δημόσια τάξη και 
Ασφάλεια, καθώς και η Ναυτιλία.. 

  Συστημικός Αριθμός: - 171307 -  

 CPV: 34511100-3 (Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας) 

 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.  

http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΤΠ34653ΠΩ-ΝΨ4
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 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον 
επτά (07), 23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 47.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και 
του δικαιώματος προαίρεσης - συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 
ΣΑΕ 086/1 (Κωδικός Έργου: 2018ΣΕ08610001), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 51913/19-5-2022 (Αριθ. Αποφ. 
1025, ΑΔΑ:ΩΑ0Α46ΜΤΛΡ-ΜΗΘ) και ΠΔΕ 2022 ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου: 2022ΣΕ15000000) σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ.: 77300/01-8-2022 (Αριθ. Αποφ. 1228, ΑΔΑ: ΨΨΥΖ46ΜΤΛΡ-4ΝΤ) Αποφάσεις του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-
ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. 

 Τόπος παράδοσης: Κεντρικός Λιμένας Πειραιά [κωδικός NUTS: EL307 (Πειραιάς και Νήσοι)] 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο του υπό προμήθεια 
είδους. 

 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 30-8-2022 

 Χρόνος παράδοσης:  

α) Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τα πρώτα επτά (07) σκάφη. 

β) Εφόσον ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης, έξι (06) μήνες για το όγδοο (8ο) κατά σειρά σκάφος και δύο (02) 
μήνες για κάθε επιπλέον σκάφος, από την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης ή την παράδοση του 
έβδομου (7ου) κατά σειρά σκάφους, όποιο γεγονός επέρχεται τελευταίο. 

 Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση 
(Απόφαση δια του αρμόδιου προς τούτο οργάνου) το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι επιπλέον 
επτά (7) όμοιων περιπολικών σκαφών, είτε συγκεντρωτικά είτε μεμονωμένα. Το δικαίωμα προαίρεσης, θα 
ασκηθεί μόνο εφόσον η πράξη αξιολογηθεί και εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21-3-2022). 

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 
15:00, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., www.promitheus.gov.gr  

 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από 
την 03η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. 15/2022 Δ/ξη. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 
παράταση της ισχύος των προσφορών.  

  Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 Τρόπος Πληρωμής: Θα αναφερθεί στη Β’ Φάση του διαγωνισμού. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν απαιτείται η 
υποβολή εγγύησης στην παρούσα Φάση Α’. Θα αναφερθεί στη Β’ Φάση (Β΄Φάση-Στάδιο2-Πρόσκληση 
υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) του διαγωνισμού. 

 Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. 

 Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-
mail: dipea.b@yna.gov.gr) και στα τηλ. 213-137-4606/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΤΠ34653ΠΩ-ΝΨ4



 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Θάλασσας & Αλιείας   
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 3 

ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό 
τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr), ενώ συστημικά θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- 

 
  

Ο Υπουργός 
 

 
     Ιωάννης Πλακιωτάκης                     
 
 

                                                           

http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΠ34653ΠΩ-ΝΨ4
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