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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Πειραιάσ,     9 Δεκεμβρίου 2022  
Αρικ. πρωτ.: 2832.5/87915/2022 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   

ΣΜΗΜΑΣΑ 2o – 4ο  
Σαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2  

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ Σαχ. Κϊδικασ : 185 10 Λιμζνασ Πειραιά 
Πλθροφορίεσ 2ου : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ Π. 

Πλωτάρχθσ Λ.. ΛΕΛΑΚΗ Αν. 
Πλθροφορίεσ 4ου : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. (Σ) ΚΡΑΙΑ Μ. 

Πλωτάρχθσ Λ.. (Σ) ΜΑΡΑΓΚΟΤ Β. 
Σθλ. 2ου : 213-137-4499/1081 
Σθλ. 4ου : 213-137-4565/4241 
Η/Σ 2ου : dipea.b@yna.gov.gr 

Η/Σ 4ου : dipea.d@yna.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίςεων επί τησ 21/2022 Διακήρυξησ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 

22PROC010019811, ΑΔΑ: Ψ1204653ΠΩ-Ι69, υςτημικόσ αριθμόσ: -174580-), ηλεκτρονικοφ 

ανοικτοφ διεθνοφσ διαγωνιςμοφ για την «Προμήθεια Χερςαίων Μζςων Διαφόρων Σφπων για τισ 

ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

χετ. :  α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β) Η αρικ. 21/2022 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
 (ΑΔΑΜ: 22PROC011569392, ΑΔΑ: 63ΙΜ4653ΠΩ-

ΗΑΓ, υςτθμικόσ αρικμόσ: 174580) θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια 
Χερςαίων Μζςων Διαφόρων Σφπων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ ζντεκα εκατομμυρίων ευρϊ #11.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλογοφντων 
τελϊν ταξινόμθςθσ, λοιπϊν κρατιςεων και Φ.Π.Α. ποςοςτοφ 24%), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

γ) Σο από 24-11-2022 και ϊρα 11:10:47 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ φορζα «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ 
επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

δ) Σο αρικ. πρωτ.: 2834.1/86202/2022/1-12-2022 (ΟΕ) Φ.Ε.. Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ε.Μ., επιςπεφδουςασ 
Τπθρεςίασ, περί παροχισ διευκρινίςεων (μ.π.ο.). 

 

1. Αναφορικά με το (γ) ςχετικό αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 21/2022 

Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, το οποίο υπεβλικθ εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο 

δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (-174580-), για τθν «Προμικεια Χερςαίων Μζςων Διαφόρων Σφπων για 

τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ 

Τ.ΝΑ.Ν.Π. *(δ) ςχετικό+, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

1.1. Όςον αφορά ςτο από 24-11-2022 και ώρα 11:10:47 μινυμα μζςω Ε..Η.ΔΗ.. του οικονομικοφ 

φορζα «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» *ςχετικό 

(γ)+: 

 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.d@yna.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΛ24653ΠΩ-ΦΗΩ
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Ερώτημα (α/α 01): 

«1. Είδοσ Α (75 οχιματα με επίπεδθ καρότςα τφπου pickup) – παρ. 2.14.1.1.4 & είδοσ Β (90 οχιματα 

περιπολικά τφπου SUV) - παρ. 2.14.1.4:  

Στθ διακιρυξθ με αναφορά ςτα ςυςτιματα πλευρικϊν προβολζων αναγράφεται ότι “Κάκε ςφςτθμα 

πλευρικοφ προβολζα ανίχνευςθσ να φζρει κάτοπτρο και λυχνία αλογόνου ιςχφοσ τουλάχιςτον 30 Watts 

και να προςτατεφεται από διαφανζσ πλαςτικό κάλυμμα”. 

 Οι λυχνίεσ LED διακζτουν φωτεινότερεσ δζςμεσ φωτόσ με ςθμαντικά χαμθλότερθ κατανάλωςθ ιςχφοσ από 

μία λυχνία αλογόνου κακϊσ και ζνα πολφ πιο διαυγζσ φϊσ. Η κατανάλωςθ 2 λυχνιϊν αλογόνου 30watt 

ιςοδυναμεί με θλεκτρικι επιβάρυνςθ 5Α όταν όλθ θ μπάρα οροφισ λειτουργεί με περίπου 13A ςυνολικά 

με όλα τα φωτιςτικά ςϊματα αναμμζνα (περιλαμβάνοντασ λυχνίεσ ανίχνευςθσ LED)  

Επιπρόςκετα οι λυχνίεσ αλογόνου αναπτφςςουν πολφ μεγάλεσ κερμοκραςίεσ οι οποίεσ επιβαρφνουν 

ςταδιακά τθν αντοχι των υλικϊν polycarbonate και ςυχνά απαιτείται αντικατάςταςι τουσ λόγω 

περιοριςμζνθσ διάρκειασ ηωισ.  

Αντίκετα οι λυχνίεσ LED δεν αναπτφςςουν μεγάλεσ κερμοκραςίεσ δεν απαιτοφν αντικατάςταςθ και δεν 

φκείρονται εφόρου ηωισ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τα ωσ άνω ςασ παρακαλϊ όπωσ δεχκείτε και κάνετε αποδεκτι αντί τησ λυχνίασ 

αλογόνου, λυχνίεσ τεχνολογίασ LED (μία ι περιςςότερεσ) αντίςτοιχησ απόδοςησ με αυτή τησ λυχνίασ 

αλογόνου 30Watt.». 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 01): 

ε απάντθςθ του ερωτιματοσ 1, που αφορά ςτθν παρ. 2.14.1.1.4 του Είδουσ Α’ και ςτθν παρ. 

2.14.1.4 του Είδουσ Β’ του Παραρτιματοσ Δ’ – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, διευκρινίηεται ότι γίνεται αποδεκτό 

φωτιςτικό ςϊμα ιςοδφναμθσ απόδοςθσ φωτεινότθτασ. Η ιςοδυναμία να τεκμθριϊνεται αιτιολογθμζνα 

από τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα.  

Ερώτημα (α/α 02): 

«2. Είδοσ Α (75 οχιματα με επίπεδθ καρότςα τφπου pickup) – παρ. 2.15.2.5 “Μαηί με τα οχιματα, να 

προςφερκοφν δφο (02) πλήρεισ ςειρζσ ειδικϊν εργαλείων κατάλλθλων για οποιαδιποτε επιςκευι ι 

εργαςία προετοιμαςίασ (Service)”.  

Σασ παρακαλϊ όπωσ μασ διευκρινίςετε το είδοσ των ηθτοφμενο εργαλείων που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνει θ ςειρά εργαλείων, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να κάνουμε τθ ςχετικι ζρευνα αγοράσ με 

ςκοπό να προχπολογίςουμε το κόςτοσ αυτϊν ςτθν προςφορά μασ.» 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 02): 

ε απάντθςθ του ερωτιματοσ 2 , που αφορά ςτθν παρ. 2.15.2.5 του Είδουσ Α’ του Παραρτιματοσ Δ’ 

- Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ για «(…) δφο (02) πλιρεισ ςειρζσ εργαλείων (...)» 

αφορά όλα τα ειδικά εργαλεία που είναι κατάλλθλα για το προςφερόμενο όχθμα και χαρακτθριςμζνα από 

τον καταςκευαςτι αυτοφ για εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ.  

ΑΔΑ: ΩΤΛ24653ΠΩ-ΦΗΩ
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Ερώτημα (α/α 03): 

«3. Είδοσ Α (75 οχιματα με επίπεδθ καρότςα τφπου pickup) – παρ. 2.12.10 “Ο χϊροσ φόρτωςθσ (καρότςα) 

να φζρει μονοκόμματο εργοςταςιακό κάλυμμα (επζνδυςθ), κατά προτίμθςθ πλαςτικό ςκοφρου χρϊματοσ. 

Επίςησ ο χϊροσ φόρτωςησ θα φζρει εργοςταςιακό καπάκι το οποίο θα είναι ςυρόμενου τφπου (όχι 

ανοιγμζνο καθ’ φψοσ) με κλειδαριά, αεροδυναμικισ ςχεδίαςθσ, μικροφ βάρουσ, το οποίο να παρζχει 

απόλυτθ ςτεγανότθτα και προςταςία από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτακερά τοποκετθμζνο επί του οχιματοσ. 

Το υλικό καταςκευισ του κα είναι από πολυεςτερικό υλικό ι από ανκρακόνθμα ι από αλουμίνιο ι από 

άλλο αντίςτοιχο υλικό ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν. H απόχρωςθ του καπακιοφ να ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Υπθρεςίασ, θ οποία κα δοκεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Να αναφερκοφν οι αποχρϊςεισ. Δεν 

γίνεται αποδεκτό φφαςμα”. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ιτοι εργοςταςιακό καπάκι ςυρόμενου τφπου με κλειδαριά, δεν 

είναι διακζςιμόσ εργοςταςιακά πάρα μόνο ανοιγόμενο κακ’ φψοσ. Συνεπϊσ, δε δίδεται θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ μασ με υποβολι προςφοράσ θ οποία κα περιζχει όχθμα με εργοςταςιακό καπάκι ςυρόμενου 

τφπου με κλειδαριά.  

Σασ παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν κα είναι αποδεκτζσ/ζγκυρεσ προςφορζσ οι οποίεσ κα 

περιλαμβάνουν όχθμα με μη-εργοαςταςιακό καπάκι καρότςασ ςυρόμενου τφπου με κλειδαρια (ςφμφωνα 

με τα όςα αναγράφονται ςτθν παρ. 2.15.2.5), δθλαδι προμθκευόμενο από τρίτο προμθκευτι.» 

Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 03): 

ε απάντθςθ του ερωτιματοσ 3, που αφορά ςτθν παρ. 2.12.10 του Είδουσ Α’ του Παραρτιματοσ Δ’ - 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ εν κζματι Διακιρυξθσ, διευκρινίηεται ότι γίνεται αποδεκτό καπάκι ετζρου 

καταςκευαςτικοφ οίκου το οποίο είναι ςφμφωνο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και αποτελεί εξοπλιςμό 

του προςφερόμενου οχιματοσ. τθν περίπτωςθ αυτι, με τθν τεχνικι προςφορά να προςκομιςκεί 

βεβαίωςθ από τθν καταςκευάςτρια των οχθμάτων εταιρεία, για τθν καταλλθλότθτά του. 

2. θμειϊνεται ότι οι διευκρινίςεισ ςτα ερωτιματα με α/α 01 και 03 αποτελοφν ςθμαντικι αλλαγι των 

όρων τθσ αρικ. 21/2022 Διακιρυξθσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

3. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 21/2022 Διακιρυξθσ, κα 

αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ 

επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -174580-, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό 

τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

(www.ynanp.gr).  

4. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

Ο Τπουργόσ 
 
 

Ιωάννησ Πλακιωτάκησ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΛ24653ΠΩ-ΦΗΩ
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ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω Ε..Η.ΔΗ..): 
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ τησ αριθ. 21/2022 Διακήρυξησ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 
1. Ειδικι Τπθρεςία «Επιτελικι Δομι ΕΠΑ» 
2. ΤΠ.Α.Α.Σ./ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ,  

Μιχαλακοποφλου 103, ΣΚ: 11527, Ακινα, τθλ.: 213 150 1153, Η/Σ: apapagianni@mou.gr  

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου):  
1. Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π.  
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  
3. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’  
6. Δ.Ε.Μ. 
7. Πρόεδροσ Ζκτακτθσ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (μζςω Δ.Ε.Μ.) 
8. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν φναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων (…) Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζτουσ 

2022-2023 (μζςω του Γραμματζα αυτισ) 

9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 4
ο 

mailto:apapagianni@mou.gr
ΑΔΑ: ΩΤΛ24653ΠΩ-ΦΗΩ
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