
 1 

                                                                                    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πειραιάς,  15 Μαΐου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθμ. Φακ.: 352.6 - 34/ 13 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                   Αριθμ. Σχεδίου:  - 888 - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
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 : Ανθ/ρχος Λ.Σ. (Ν) ΚΟΥΚΟΥΜΑ Π. 
                          Αρχ/στης Λ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
Τηλέφωνο       : 210-419 1081/210 4064210 
Fax                  : 210-4634160 
Email             : dprom@hcg.gr 
  
 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 06/2013 

Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνσης Προμηθειών για την προμήθεια ΄΄Είδος (Α): Ένα όχημα τύπου 
VAN μεταφοράς προσωπικού προϋπολογισμού # 55.000,00 € #, και Είδος (Β): Ένα όχημα τύπου VAN 
μεταφοράς υλικών – εξοπλισμού προϋπολογισμού # 35.000,00 € # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α) με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τροποποίηση όρου των 
τεχνικών προδιαγραφών 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 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
η) Του Π.Δ. 184/09 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του» (Α΄ 213). 
θ) 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). 
ι) 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. 
ια) Του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 35) και ιδίως των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 6. 
ιβ) Του Π.Δ. 67/11 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 
149). 
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ιγ) 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).  

ιδ) Του Π.Δ.86/12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 141 Α΄/12). 
ιε) Του Ν.4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α  ́102). 
 
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. 06/2013 Διακήρυξη Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο με αριθ.πρωτ.:352.9-
06/13/792/29-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΠ-ΒΟΛ) με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος, τακτικός διαγωνισμός 
ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
προμήθεια (αγορά) ενός (01) οχήματος τύπου Van μεταφοράς προσωπικού και ενός (01) οχήματος τύπου 
Van μεταφοράς υλικών - εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
συνολικού προϋπολογισμού # 90.000,00 # ευρώ. 
 
4. Το αριθμ. 354.2-12/13/(884)/15-05-2013 υπηρεσιακό σημείωμα ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΠΡΟΜ. 4ο με θέμα 
«Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια ενός (01) οχήματος μεταφοράς προσωπικού και ενός (01) 
οχήματος μεταφοράς υλικών – εξοπλισμού», με συνημμένη την πρώτη σελίδα τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Μεταθέτουμε τη διενέργεια του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 06/2013 διακήρυξης του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο με αριθ.πρωτ.:352.9-06/13/792/29-04-2013 με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος, 
τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την προμήθεια (αγορά) ενός (01) οχήματος τύπου Van μεταφοράς προσωπικού και 
ενός (01) οχήματος τύπου Van μεταφοράς υλικών - εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού # 90.000,00 # ευρώ, για την 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00, με τροποποίηση του όρου 2.2.2.3.  του Παραρτήματος VI – τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης για το είδος Α΄ [ένα (01) όχημα τύπου Van μεταφοράς προσωπικού], και συγκεκριμένα στον 
όρο αυτό η πρόταση «Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται στους πίσω τροχούς» αντικαταστάθηκε από την 
πρόταση «Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς», λόγω του ότι εκ 
παραδρομής είχε αφαιρεθεί η λέξη «εμπρός». Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της αριθ. 06/2013 
διακήρυξης. 

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 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 υπ’ αριθ. 06/2013 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. 06/2013 διακήρυξης του 
Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2Ο.- 

  
                                   Ο ΑΡΧΗΓΟΣ                                                                                                                  
                                                                                                
 

  ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ 
                                                                                    ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.                  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών έτους Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2012, 
Πλοίαρχος ΛΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Ν. (μέσω Γραμματέα Επιτροπής Σημ/ρο Λ.Σ. ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. – Υγειονομικό Λ.Σ.). 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Πράσινο Ταμείο (Λυκούργου 17, Αθήνα  Τ.Κ. 10552). 
 

     ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
2. Γρ. Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
3. Γρ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. Π.Κ.Α’  
5. Γρ. Π.Κ.Γ’ 
6. ΔΙΠΧΕΜ 
7. ΔΙΠΘΑΠ 
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