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ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ 

της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού 
της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, 
αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 
Έχοντας υπ’ όψιν:  

 Την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις: 
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16

ης
 Απριλίου 

2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 150 της 20-5-2014),  του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 , για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των 
υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών (ΕΕ L 289 της 3-
10-2014), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1048/2014 της Επιτροπής , της 30

ης
  Ιουλίου 2014 , για τη 

θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης κρίσεων (EE L 291 της 7-10-2014) και του Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 
της Επιτροπής, της 30

ης
  Ιουλίου 2014 , σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και 

δημοσιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (EE L 291 της 7-10-2014). 
β) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27

ης
  Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
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Σελίδα 2 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 
γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της 
Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (EE L 231 της 30-6-2021). 
δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8

ης
 Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (EEL 111 της 8-4-2022). 
ε) Του ν. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81). 
στ) Του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25). 
ζ) Του ν. 2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139). 
η) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). 
θ) Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ι) Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

1
, της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 
ια) Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (Α’ 297). 
ιβ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204). 
ιγ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 
ιδ) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 
107). 
ιε) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167). 
ιστ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 
ιζ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
(Α' 267). 
ιη) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
ιθ) Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (…) 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄ «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομένου ότι δεν 
έχει καθορισθεί μέχρι σήμερα, κατ’ άρθρο 52 του νόμου αυτού, η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
κ) Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44). 

                                                           
1

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €). 
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κα) Του ν. 4622/19  «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. (Α’ 133). 
κβ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 
κγ) Του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
κδ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127). 
κε) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184). 
κστ) Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α΄59). 
κζ) Του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄71). 
κη) Του Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239). 
κθ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 
λ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’ 34). 
λα) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114). 
λβ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
λγ) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64). 
λδ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
λε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

 Τις Αποφάσεις: 
α) Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764). 
β) Την αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209). 
γ) Την αριθ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).  
δ) Την υπ’ αριθ. 134453/2015 απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων» (Β’ 2857). 
ε) Την αριθ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
[παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (…)» (Β’ 969). 
στ) Την αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 
4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΗ-36Κ). 
ζ) Την αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. 
η) Την αριθ. 2711/29-12-2020 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Β’ 5772).  
θ) Την αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
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ι) Την αριθ. 64233/8-6-2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «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).» (Β’ 2453). 
ια) Την αριθ. 76928/9-7-2021 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 3075). 
ιβ) Την αριθ. οικ.98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών , Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών «Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» (B’ 3766). 
ιγ) Την αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/80441/2021/3-11-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 

Ω3ΔΓ4653ΠΩ-ΙΣΓ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τη 
διαγωνιστική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια του έργου με τίτλο «Προμήθεια 
πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον πέντε 
(05) αντίστοιχα σκάφη» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 
#34.000.000,00€# (δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ #17.000.000€# με επιπλέον άλλα δεκαεπτά εκατομμύρια 
ευρώ #17.000.000€# του δικαιώματος της προαίρεσης) (απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%)». 
ιδ) To αριθ. πρωτ.: 3697/6-7-2022 έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 
2022/576 του Συμβουλίου της 8

ης
  Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία», 

τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 08.04.2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)  
 
3. Την αριθ. 15/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009716862, ΑΔΑ: ΨΤΓΞ4653ΠΩ-ΞΩΠ, Συστημικός Αριθμός: -
145660-) ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την 
προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον 
όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

4. Την αριθ. πρωτ.: 2832.9/94834/2021/28-12-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 περί παράτασης 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων (ΑΔΑ 9Ζ5Η4653ΠΩ-ΓΣΛ). 

5. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/95527/2021/31-12-2021 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 περί παροχής 
διευκρινίσεων (ΑΔΑ 6Α1Ε4653ΠΩ-ΗΤ4).  

6. Την αριθ. πρωτ.: 2832.3/12021/2022/19-2-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑ 
ΩΜ9Φ4653ΠΩ-1ΡΣ) με θέμα «Αξιολόγηση και αποδοχή δικαιολογητικών αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 
15/2021 Διακήρυξη […].», με την οποία έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων i. «FERRETTI S.P.A», ii. «KEWATEC ALUBOAT OY AB», iii. «MARINE ALUTECH OY AB», iv. 
«PENGUIN SHIPYARD INTERNATIONAL PTE LTD», και v. «VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS 
Α.Ε» και αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

7. Το αριθ. πρωτ.: 2522.2-2/33308/2022/12-5-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε. Β’ περί 
τροποποίησης της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών (MIS 
5031262).  

8. Την αριθ. πρωτ.: ISF-B/20/9-ρλ’ /18-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΙΟ46ΜΤΛΒ-15Ξ) Απόφαση της Εντεταλμένης Αρχής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη περί πέμπτης (5

ης
) τροποποίησης Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης «Προμήθεια 

Ταχυπλόων Περιπολικών Σκαφών».  

9. Την αριθ. πρωτ.:2832.3/37124/2022/26-5-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑ 
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ΩΜ9Θ4653ΠΩ-9ΓΜ) περί Πρόσκλησης Συμμετοχής σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη διαδικασία 
ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης. 

10. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/41430/2022/10-6-2022 (ΑΔΑ 68Ψ74653ΠΩ-1ΑΨ) έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
 περί παροχής διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ 

Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης. 

11. Την αριθ. πρωτ.: 2832.3/49741/2022/12-7-2022 (ΑΔΑ ΩΖΥ94653ΠΩ-0ΒΩ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
 περί Αξιολόγησης και αποδοχής δηλώσεων συμμετοχής σε διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) 

προεπιλεγέντων Α’ Φάσης στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης, με την 
οποία έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διάλογο και καθορίσθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής του 
διαλόγου με την ορισθείσα ομάδα διαλόγου εκάστου προεπιλεγέντος ως ακολούθως :i.  «FERRETTI S.P.A», την 
Τρίτη 19-7-2022 και την Τετάρτη  20-7-2022 με ώρα έναρξης την 10.30, ii. «KEWATEC ALUBOAT OY AB», την 
Πέμπτη 21-7-2022 και την Παρασκευή 22-7-2022 με ώρα έναρξης την 10.30, iii. «MARINE ALUTECH OY AB», την 
Δευτέρα 25-7-2022 και την Τρίτη 26-7-2022 με ώρα έναρξης 10.30, iv. «PENGUIN SHIPYARD INTERNATIONAL 
PTE LTD», την Τετάρτη 27-7-2022 και την Πέμπτη 28-7-2022 με ώρα έναρξης 10.30 και v. «VIKING NORSAFE 
LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS Α.Ε», την Παρασκευή 29-7-2022 και την Δευτέρα 01-8-2022 με ώρα έναρξης 
10.30. 

12. Την αριθ. πρωτ.: 2832.3/78025/2022/2-11-2022 (ΑΔΑ ΩΖΥ94653ΠΩ-0ΒΩ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
 περί Έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τη 

διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων (…), με την οποία εγκρίθηκε το συνημμένο στην 
παρούσα Παράρτημα Τεχνικών προδιαγραφών ως προτιμητέα λύση, κηρύχθηκε η διαδικασία του διαλόγου, 
στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου, ως περατωθείσα και αποφασίσθηκε η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

13. Την αριθ. πρωτ.: 2832.3/82641/2022/18-11-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ 
22PROC011628984 - ΑΔΑ 6ΕΟΣ4653ΠΩ-ΠΨΗ) με θέμα «Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών 
(στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού της αριθ. 
15/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης 
μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά». 

14. Την από 22-11-2022 επιστολή διευκρινίσεων της εταιρείας «Marine Alutech Oy Ab», η οποία εστάλη μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 22-11-2022 και ώρα 19:52:41. 

15. Την από 12-12-2022 επιστολή παράτασης του χρόνου υποβολής προσφοράς της εταιρείας «VIKING 
NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 14-12-
2022 και ώρα 14:59:43. 

16. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/89320/2022/15-12-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 περί διαβίβασης 
επιστολής παράτασης. 

17. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/89795/2022/16-12-2022 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. 1
ου 

 με θέμα 
«Υπηρεσιακές απόψεις επί αιτήματος οικονομικού φορέα περί παράτασης του χρόνου υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) -της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης, Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού 
με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 
με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε  (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και 
με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.» 

18. Το αριθ. πρωτ.: 2522.2-2/89824/2022/16-12-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Ο.Θ.Ε. Β’ με θέμα «Απόψεις επί του αιτήματος του οικονομικού φορέα “VIKING NORSAFE” περί 
παράτασης του χρόνου υποβολής δεσμευτικών προσφορών της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης».  

19. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/91402/2022/22-12-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑ 
ΩΖΒ84653ΠΩ-ΟΨΡ), με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί της Απόφασης Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών 
Προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 
Διακήρυξης για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και 
πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
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δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών του σταδίου 

Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

(υπό στοιχείο 13 της παρούσης) με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την προμήθεια 

πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον 

όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων 

εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 

και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο συστημικό διαγωνισμό με α/α 145660-2, κατά 

τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες , χωρίς τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. α του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 

τους. 

Κατόπιν των προεκτεθέντων, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ορίζεται η  Δευτέρα ,  16-01-2023 και ώρα 15:00.  

2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) για την 

Παρασκευή ,  20-01-2023 και ώρα 11:00.  

3. Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών 

προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, τροποποιείται αντίστοιχα η ημερομηνία των όρων 

που αφορούν στο χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στα 

Άρθρα 16 και 13 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: 

(α) «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Άρθρου 16 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 17-02-2024, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται» (σελ. 36) 

(β) «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ήτοι μέχρι την 17-01-2024». (σελ. 49) 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αριθ. πρωτ.: 2832.3/82641/2022/18-11-2022 Απόφασης 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 22PROC011628984 - ΑΔΑ 6ΕΟΣ4653ΠΩ-ΠΨΗ) (υπό στοιχείο 

13 της παρούσης) παραμένουν ως έχουν. 

5. Δίδεται εξουσιοδότηση στο Διευθυντή Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. όπως προβεί στην υπογραφή ανακοίνωσης περί της νέας ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 

https://diavgeia.gov.gr/
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(www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης 

είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή 

πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον 

συστημικό διαγωνισμό με αριθμό 145660-2, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

6. Η παρούσα να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- 

              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                 

                   Ιωάννης Πλακιωτάκης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ) 
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 15/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
2. «FERRETI S.P.A.» 
3. «KEWATEC ALUBOAT OY AB» 
4. «MARINE ALUTECH OY AB» 
5. «PENGUIN SHIPYARD INTERNATIONAL PTE LTD» 
6. «VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E.» 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ//ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. – Μ.Ε.Υ.) (ma@migration.gov.gr) 
3. Γρ. κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΩ Γ.Ε.Λ.Σ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ). 
 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Α.’  
6. Δ.Ε.Μ. Α’  
7. Υ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1
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