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ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 16/2022 Διακήρυξης Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς 
Διαγωνισμού Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την προμήθεια  «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της 
Πλοηγικής Υπηρεσίας». 

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:  

 
 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεθνή 
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 
τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) - (Τιμή 
μονάδας: #700.000,00€#). 

➢ 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 

: 

: 

Πειραιάς 

EL307 (Πειραιάς)  

Ταχυδρομική Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2  

Ταχ.Κωδ. : 185 10  

Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παν. 

Υποπλοίαρχος  Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγ. 

Τηλ. : 213 137 4594/1081 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL) E-mail 

: 

: 

www.hcg.gr , www.ynanp.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 Ναυτιλία, καθώς και η 

Δημόσια Τάξη και η Ασφάλεια. 

➢ Αριθμός  διακήρυξης: 16/2022 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Πειραιάς,  13 Σεπτεμβρίου 2022  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                Αριθ. πρωτ.:    2832.11/64266/2022 

ΤΜΗΜΑ 2ο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

 

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2  
 Ταχ. Κώδικας : 185 10 Λιμένας Πειραιά 

Πληροφορίες  : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παν. 
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγ. 

Τηλ. : 213-137-4594/1081 
Η/Τ : dipea.b@yna.gov.gr 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
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➢ Συστημικός Αριθμός: -172055- 

➢  Κωδικός CPV: 34500000-2 (Πλοία και πλοιάρια) 

➢ Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 13-09-2022 

➢ Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 

➢ Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση:  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των ετών 2023-2025, 
υπό την προϋπόθεση εγγραφής δαπάνης έως του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 
χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# στον Κ.Α.Ε. 9754 του προϋπολογισμού του Κ.Π.Υ. των οικονομικών ετών  
2023-2025. 

➢ Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του υπό προμήθεια Είδους, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. 

➢ Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια Είδος σε πλήρη λειτουργία 
και έτοιμο 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: 

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την επομένη 
της υπογραφής της Σύμβασης, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

• το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της υπογραφής της 
Σύμβασης   

• τα υπόλοιπα έξι (6) σκάφη θα παραδίδονται ανά ζεύγος και ανά δίμηνο από την επομένη της 
παράδοσης του πρώτου σκάφους.  
Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση εκάστου σκάφους σε διαφορετικές ημερομηνίες εντός των ανωτέρω 
χρονικών διαστημάτων. 

➢ Τόπος Παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Η 
μετακίνηση κάθε σκάφους στο λιμάνι Πειραιά θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία, μέσα και ολική πάσης 
φύσεως ευθύνη του Αναδόχου (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, έξοδα μεταφοράς, διάθεση πληρώματος, καύσιμα, 
φύλαξη σκάφους και του επιμέρους εξοπλισμού του, αποκατάσταση τυχόν βλαβών/ζημιών, κ.λπ.), κατά τα 
αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. 

➢ Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 

➢ Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής. 

➢ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 14-11-2022 και ώρα 15:00, στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η δε διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση του 
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 18-11-2022, ημέρα Παρασκευή 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 Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 96ΩΣ4653ΠΩ-ΧΝ6
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➢ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενοι 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. 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 Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., πρώην 
Α.Ε.Π.Π.), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του, 
εντός της οριζόμενης προθεσμίας και συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο παράβολο κατά τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης,.  

➢ Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω 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 30% της συμβατικής αξίας (άνευ Φ.Π.Α.), με την 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.  

➢ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% επί της επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (άνευ Φ.Π.Α.), όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2 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%) 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 και Εποπτείας 
Αποθηκών (Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr) και στα τηλ. 213-137-4594/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Επισημαίνεται ότι τόσο η παρούσα Περίληψη, όσο και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), ενώ τα έγγραφα 
της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .- 

 
Ο Υπουργός 

 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
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