
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 16/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου   

(AΔΑΜ:22PROC011255914, ΑΔΑ:961Ψ4653ΠΩ-ΨΒΓ, Συστημικός: 172055) για την «Προμήθεια 

επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας». 

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

β) Η αριθ. 16/2022 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου   (AΔΑΜ:22PROC011255914, ΑΔΑ:961Ψ4653ΠΩ-
ΨΒΓ,  Συστημικός: 172055) ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας ». 

γ) Η από 26-9-2022 επιστολή της εταιρείας «ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.», η οποία απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 26-9-2022 
και ώρα 17:00:17. 

δ) Το αριθ. πρωτ.: : 3161.45/73264/2022/14-10-2022 έγγραφο Δ.Π.Υ./Τ.Ο.Π.Υ. περί υποβολής διευκρινιστικών 
σχολίων επί των ερωτημάτων. 

 

1. Αναφορικά με (γ) σχετικό με το οποίο υποβλήθηκαν ερωτήματα/αιτήματα από ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα στο πλαίσιο της δημοσίευσης της αριθ. 16/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 

2ου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας» και κατόπιν 

παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση Υ.ΝΑ.Ν.Π. με (δ) σχετικό, παρέχονται διευκρινίσεις-

συμπληρωματικές πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών της εν θέματι διακήρυξης, ως ακολούθως:  

Ερώτημα α/α 1: 
«Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 
 1. Αν η κατασκευή από αλουμίνιο της γάστρας και της υπερκατασκευή των σκαφών συμπεριλαμβάνεται στα 
ισοδύναμα υλικά (παρ. 3.3.2)». 
 
Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 1: 
Διευκρινίζεται ότι το αλουμίνιο ως υλικό κατασκευής δεν συμπεριλαμβάνεται στα ισοδύναμα υλικά της παρ. 
3.2.2. των τεχνικών προδιαγραφών.   
 
Ερώτημα α/α 2:  
 «Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα ακόλουθα:  
2. Αν δύναται να αποδεχθείτε μηχανές πρόωσης VOLVO IPS (Inboard Performance System) drive pod 
(παρ.7.3.1); Σημειωτέο ότι το σύστημα IPS δεν απαιτεί τόσο χώρο στο μηχανοστάσιο σε σύγκριση με 

                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Αριθ. πρωτ.: 2834.3/76391/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   

ΤΜΗΜΑΤΑ 2o -  4ο  

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2            ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ     
          ΔΙΑΝΟΜΗΣ  Ταχ. Κώδικας : 185 10  Λιμένας Πειραιά 

Πληροφορίες (2ο Τμήμα) : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. 

Υπχος Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α. 

 
 

Πληροφορίες (4ο Τμήμα) : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΚΡΑΣΙΑ Μ.  

Τηλ. (2ο Τμήμα) : 213-137-4594/1081 

Τηλ. (4ο Τμήμα) : 213-137-4565 

Η/Τ (2ο Τμήμα) : dipea.b@yna.gov.gr 

Η/Τ (4ο Τμήμα) : dipea.d@yna.gov.gr  
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Σελίδα 2 

 
  

 

σύστημα υδροπρόωσης (waterjet) ή το αξονικό σύστημα, υπάρχει οικονομία καυσίμου, και έχει καλύτερη 
ευελιξία σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες.» 
 
Διευκρίνιση σε Ερώτημα με α/α 2: 
Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πρόωσης πέραν αυτού που 
προσδιορίζεται στην παρ. 7.3.1 των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την οποία: «Η ισχύς πρόωσης των 
σκαφών θα εξασφαλίζεται από δύο (02) εσωλέμβιες κύριες μηχανές- πετρελαιοκινητήρες (καυσίμου diesel), 
ναυτικού τύπου (πιστοποιημένης καταλληλότητας για θαλάσσια χρήση), που θα λειτουργούν υπό αντίξοες 
συνθήκες, θα εξασφαλίζουν συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3.000 ωρών ετησίως, στη μέγιστη συνεχή ισχύ 
τους, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, με έγκριση τύπου Αναγνωρισμένου Οργανισμού, ικανής 
ισχύος, με μειωτήρες, αναστροφέα φοράς περιστροφής, άξονες και μετάδοση κίνησης σε έλικες, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις.(…)» 
 

2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 16/2022 Διακήρυξης, πρόκειται να 

αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου πρόκειται να είναι διαθέσιμες ως 

επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -172055-, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 

του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr). 

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-  

 

 
Ο Υπουργός 

 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου   
(ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ -172055-) 

ΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.  
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε. 
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Δ.Π.Υ. 
6. ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α’ 
7. Δ.Ο.Δ. 
8. Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. 
9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο- 4ο   
10. Δ.Π.Υ. 
11.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (…) Υ.ΝΑ.Ν.Π. (ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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