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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 20PROC007668854, ΑΔΑ: ΨΔ984653ΠΩ-Ω4Χ, Συστημικός
αριθμός: -101612,1-) για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης
στο Διαδίκτυο», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής από το Μάρτιο έτους 2021 ή μεταγενέστερα και για χρονικό διάστημα είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και
Φ.Π.Α. 24%), (συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #299.569,44€#, Φ.Π.Α.: #71.896,67€#), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α) Του Α.Ν.2141 της 11/12 Δεκ.1939 «Περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’ 538), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) Του N. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (81A΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
γ) Του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (25Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) Του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43, άρθρο 24), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) Του Ν. 2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139).
στ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (45 Α), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
ζ) Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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η)Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως
ισχύει,
θ) Του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α’
115) και ιδίως του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ι) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ια) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιβ) Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση» (Α’ 226),
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 2011/07 της 16 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιστ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιη) 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) και του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267),
ιθ) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
κ) 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 καθοριστεί
μέχρι σήμερα, κατ΄ άρθρο 52 του νόμου αυτού, η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κα) 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),
κβ) Του Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
κγ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
κδ) Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34),
κε) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114),
κστ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
κζ) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» (Α’ 64),
κη) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κθ) Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), και
2. Τις Αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764),
β) Την υπ’ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ Β΄ 431), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
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γ) Την υπ’ αριθμ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (ΦΕΚ Β’ 153),
δ) Την υπ’ αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209),
ε) Την υπ’ αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
[παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969),
ζ) Την υπ’ αριθ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’
1781),
η) Την υπ’ αριθ. 56902/215/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924),
θ) Η υπ’ αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ι) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2831.8-1/63573/2020/29-09-2020 (ΑΔΑ:6ΞΦ04653ΠΩ-Ρ1Ι) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/ ΔΙ.Π.Ε.Α.
1ου με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, (ii)
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών, (iii)Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής»,
και 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.
3. Το αριθ. πρωτ. Α2010.0/15814/2020/12-11-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Δ.Π. Ε΄ με συνημμένο το αριθ.
44/8-9-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το οποίο
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.
4. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα ΔΙ.Π.Ε.Α 4ου αριθ. πρωτ.: 2834.5/70839/2020/22-10-20 με τη διαβίβαση του τελικού
τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και του επικαιροποιημένου έντυπου τεκμηρίωσης κόστους και αριθ. πρωτ.:
2834.5/64848/2020/2-10-2020 με τη διαβίβαση της Έκθεσης Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την εν θέματι
παροχή υπηρεσιών.
5. Το αριθ. πρωτ. 2433.10-6/68414/2020/14-10-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.ΔΕ.Π. στο οποίο
περιγράφεται η ανάγκης σύντμησης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
6.
Το αριθ. πρωτ. 2433.10-6/69493/2020/19-10-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑΜ:20REQ007509241), το οποίο αποτελεί το πρωτογενές αίτημα του διαγωνισμού.

(ΟΡΘΗ

7. Το
αριθ. πρωτ.: 2811.6/72075/2020/29-10-2020 Αίτημα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α΄ για χορήγηση
συμπληρωματικής ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον ΑΛΕ 2420101001 «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας», Ειδικού
Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» για το έτος 2021.
8. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6/72113/2020/29-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΦΛ4653ΠΩ-9ΓΑ και ΑΔΑΜ: 20REQ007554051)
Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α΄ περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον Ειδικό Φορέα 1041502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στον λογαριασμό ΑΛΕ 2420101001 «Έξοδα
Σταθερής Τηλεφωνίας» για τα έτη 2022 και 2023, το οποίο αποτελεί το εγκεκριμένο αίτημα του διαγωνισμού.
9. Την αριθ. πρωτ.: 2811.6/72148/2020/29-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤ64653ΠΩ-5ΨΤ και ΑΔΑΜ: 20REQ007554946)
Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α΄ περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον Ειδικό Φορέα 1041502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στον λογαριασμό ΑΛΕ 2420102001 «Έξοδα
Κινητής Τηλεφωνίας», το οποίο αποτελεί το εγκεκριμένο αίτημα του διαγωνισμού.
10. Το αριθ. πρωτ. 2811.6/75442/11-11-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α΄ (ΑΔΑΜ:20REQ007626527) με το
οποίο διαβιβάσθηκε η αριθ. πρωτ.: 2/56814/9-11-2020 Απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ/ΓΛΚ/ΔΠΓΚ ΣΤ΄ (ΑΔΑ:Ω0ΥΡΗ-9Α0) σχετικά με την
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον ΑΛΕ 2020101001 «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» του Ειδικού Φορέα
1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» για το έτος 2021, το οποίο αποτελεί το
εγκεκριμένο αίτημα του διαγωνισμού.
11. Την αριθ. 12/2020 (αριθ. πρωτ.: 2832.9/76472/2020/13-11-2020) Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου
(ΑΔΑΜ: 20PROC007668854, ΑΔΑ: ΨΔ984653ΠΩ-Ω4Χ, Συστημικός αριθμός: -101612,1-) για την «Παροχή Υπηρεσιών
Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το Μάρτιο 2021 ή μεταγενέστερα και για χρονικό διάστημα
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είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης,
νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%), (συνολικός π/υ
χωρίς Φ.Π.Α.: #299.569,44€#, Φ.Π.Α.: #71.896,67€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
12. Την από 23-11-2020 επιστολή του οικονομικού φορέα «Vodafone- Panafon Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας
Τηλεπικοινωνιών», όπως αυτή εστάλη εμπρόθεσμα με το από 23-11-2020 και ώρα 23:38:56 μήνυμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
13. Την παρ. 1 του άρθρου 60 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4752/2020 (Α΄227).
14. Το αριθ.πρωτ. 2832.1/80032/2020/30-11-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ Γ΄.

Αποφασίζουμε
1. Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου
(ΑΔΑΜ: 20PROC007668854, ΑΔΑ: ΨΔ984653ΠΩ-Ω4Χ), με την οποία
προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας
(σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το Μάρτιο έτους 2021 ή μεταγενέστερα και για χρονικό
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα μίας
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%),
(συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #299.569,44€#, Φ.Π.Α.: #71.896,67€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά τουλάχιστον δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ένεκα της λήψης κατεπειγόντων μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID–19, δυνάμει του άρθρου 60 της από 20-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το Ν.4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του
ν.4752/2020 (Α΄227).
Κατόπιν των προεκτεθέντων, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η Παρασκευή,
18-12-2020 και ώρα 15:00.

2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) για την Πέμπτη,
24-12-2020 και ώρα 09:00.

3.Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
διενέργειας του διαγωνισμού, τροποποιείται αντίστοιχα η ημερομηνία των όρων που αφορούν στο χρόνο ισχύος
της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής στους όρους 2.2.2.1 και 2.4.5 της Διακήρυξης. 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 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 25-1-2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.»
(β) «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι την 25-12-2021.»
4.Δίνεται εξουσιοδότηση στον Διευθυντή Προμηθειών & 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, προκειμένου να δημοσιευθεί αυτή στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. Η παρούσα να

4

ΑΔΑ: ΨΠΔΖ4653ΠΩ-Τ9Ζ

20PROC007783244 2020-12-07

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 Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr).
6.Επίσης, η παρούσα να καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
στον συστημικό αριθμό -101612,1- του διαγωνισμού και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI
CHATZIPARASKEVA
Ημερομηνία: 2020.12.04 10:55:41 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννης Πλακιωτάκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
ΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ’
5. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.

6. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Α’
7. Δ.Ο.Δ.
8. Δ.Η.Δ.ΕΠ.
9. Δ.Π. ΣΤ’
10. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο - 4ο
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