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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                 Πειραιάς,  01 Αυγούστου 2014 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ      Αριθμ. Φακ.: 352.8 -30/ 14 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &      Αριθμ. Σχεδίου:  - 1331 - 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 2Ο 
Ταχ. Δ/νση      : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε1 -Ε2         ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
Ταχ. Κώδ.        : 185 10  (Λιμένας Πειραιώς) 
Πληροφορίες : Πλ/ρχης Λ.Σ. ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ Χρ. 
                            Αρχ/στης Λ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικ. 
Τηλέφωνο       : 213-1374210, 213-1371081 
Fax                    : 210-4634160 
Email             : diprom.b@hcg.gr 
  
 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 08/2014 
Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνσης Προμηθειών για το έργο «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής 
Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας», προϋπολογισμού # 2.337.000,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης». 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Έχοντας υπόψη: 

    1.Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου  Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (Α΄19) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3922/2011(Α΄ 35), καθώς και 

του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2286/95. 

β) Του Ν.2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" 
(Α΄247) και του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141). 
γ) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131). 
δ) Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 68) 
ε) Του Π.Δ. 60/07 [Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»] 
(Α΄64), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
στ) Του  Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Α΄150). 
ζ) Του Κανονισμού 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
η) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια» 
(Α΄112). 
θ) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (Α΄173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ι) Του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35) και ιδίως των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 6. 
ια) Του Π.Δ. 67/11 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 
149). 
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ιβ) Του Π.Δ. 85/12 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12 (Α’ 149) και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/12 (Α’ 160). 

ιγ) Του Ν.4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
102). 

ιδ) Του Π.Δ. 119/13 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153). 

2. Την αριθμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία 
εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και 
συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής 
του (περίπτωση κβ΄ μέρους ΙΙ παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
13 του ν.3922/2011). 

3. Την υπ’ αριθμ. 08/2014 Διακήρυξη Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ.2Ο με αριθ.πρωτ.: 352.9-08/ 
14(1059)/25-06-2014 (ΑΔΑ: 6ΠΣΛΟΠ-ΩΤΨ) με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος, τακτικός διαγωνισμός 
ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Μελέτη και 
Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας», προϋπολογισμού  2.337.000,00€  ευρώ. 

4. Την από 03-07-2014 επιστολή της εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.», με την οποία αιτείται την μετάθεση της 
ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού κατά επτά (07) ημέρες,  για τους λόγους που αναφέρει 
στην επιστολή της αυτή. 

5. Την από 15-07-2014 επιστολή της εταιρείας «QUALITY AND RELIABILITY Α.Ε.», με την οποία αιτείται την 
μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού κατά μία (01) εβδομάδα,  για τους λόγους 
που αναφέρει στην επιστολή της αυτή. 

6. Την από 14-07-2014 επιστολή της εταιρείας «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.», με την οποία αιτείται την 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού κατά δεκαπέντε 
(15) ημέρες,  για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή της αυτή. 

7.  Την από 25-07-2014 επιστολή της εταιρείας «PORTEL - PANTEC», με την οποία αιτείται την μετάθεση της 
ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού κατά έναν (01) μήνα, για τους λόγους που αναφέρει 
στην επιστολή της αυτή 

7. Τα με αριθμό φακέλου 352.8-22/14(1141)/07-07-2014, 352.8-23/14(1205)/16-07-2017, 352.8-
24/14(1229)/18-07-2014 και 352.8-28/14/(1311)/30-07-2014 ΦΕΣ του 2ου τμήματος της Διεύθυνσης 
Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προς τη επισπεύδουσα Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας 
Κυκλοφορίας (ΔΙΠΘΑΚ) του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο ζητούνται σχετικές απόψεις. 

8. Την με αριθμό φακέλου 631.5-3-1/2014 (1937)/23-07-2014 (ΦΕΣ) απάντηση της επισπεύδουσας 
υπηρεσίας (ΔΙΠΘΑΚ), με την οποία μας γνωστοποίησε ότι προτείνει την παράταση της ημερομηνίας του εν 
θέματι διαγωνισμού κατά επτά ημέρες.   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
1. Μεταθέτουμε, τη διενέργεια του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 08/2014 διακήρυξης του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο με αριθ.πρωτ.:352.9-08/14(1059)/25-06-2014 με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος, 
τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
το έργο «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας», προϋπολογισμού # 2.337.000,00 € # 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την 15η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, χωρίς 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, προκειμένου εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προετοιμασία 
συμμετοχής περισσοτέρων εταιρειών. 
 
2. Δίνεται εξουσιοδότηση στον Διευθυντή Προμηθειών του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. όπως προβεί στην 
υπογραφή ανακοίνωσης περί της νέας ημερομηνίας και ώρας διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου 
δημοσιευθεί αυτή στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες (δύο ημερήσιες 
οικονομικές εφημερίδες, µία εβδομαδιαία και µία  ημερήσια τοπική εφημερίδα) που δημοσιεύθηκε η περίληψη της 
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υπ’ αριθ. 08/2014 διακήρυξης του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο, και κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια, τον 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και στους Συνδέσµους που είχε κοινοποιηθεί η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού και αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα www.hcg.gr του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Διαδίκτυο, με την ίδια διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 4 του π. δ/τος 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08/2014 διακήρυξης του 
Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο.-  
                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                                      
                                                                                                

                                                                                                       

                                Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών έτους Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 
2014, Πλοίαρχος ΛΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ι. (μέσω Γραμματέα Επιτροπής Σημ/ρο Λ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. – ΔΙΔΗΣ). 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠ.Α.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Νίκης 10, Πλατεία Συντάγματος – Τ.Κ. 10563  
2. Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Κ. 

     ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
2. Γρ. Γ.Γ. 
3. Γρ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
5. Γρ. Δ.Κ.Γ΄ 
6. ΔΟ.Σ.ΠΑ.Σ.Π. 
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