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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πειραιάσ, 23 -11-2020

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΘΚΩΝ
Σμιμα 2ο ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Αρικ. πρωτ.:2832.7/78527/2020

Σαχ. Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2
Σαχ. Κϊδ. : 185 10 Λιμζνασ Πειραιά
Πλθροφορίεσ: Ανπχοσ Λ.. ΧΛΙΜΙΝΣΗΑ Χρυςοφλα
Τπχοσ Λ.. ΑΘΑΝΑΙΟΤ Ευαγγελία
Σθλζφωνο : 213-137 4648/1081
Σ/Ο
: 213-1371361
Θ/Σ
: dipea.b@yna.gov.gr

ΠΡΟ:ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ: «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ κατ’ άρκρο 32 του
ν.4412/2016, για τθν προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό
εξοπλιςμό, ςτο πλαίςιο λιψθσ κατεπειγόντων μζτρων αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του
κορωνοϊοφ COVID- 19, για τθν κάλυψθ άμεςων και επιτακτικϊν αναγκϊν του Λιμενικοφ ϊματοσΕλλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δφο εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ
#2.500.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, απαλλαςςόμενου Φ.Π.Α.)».

ΑΠΟΦΑΗ
ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τισ διατάξεισ:
α) Σου α.ν.2141 τθσ 11/12 Δεκ.1939 «Περί κακοριςμοφ ενιαίων κρατιςεων υπζρ Μετοχικϊν Σαμείων τρατοφ, Ναυτικοφ και
Αεροπορίασ» ( Α’ 538), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β) Σου ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» ( Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ) Σου ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» ( Α’ 45), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
δ) Σου ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» ( Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ε) Σου ν. 3861/10 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαφγεια» ( Αϋ112), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ) Σου ν. 4013/11 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» ( Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
η) Σου άρκρου 26 του ν.4024/2011 «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» ( Α’
226).
θ) Σου ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» ( Αϋ 102).
κ) Σου ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα τθσ
Παραγράφου Η’: Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου 2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ( Α’ 107).
ι) Σου ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν.
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» ( Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ια) Σου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου
Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 ( Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» ( Α’ 74), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιβ) Σου ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ( Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιγ) Σου ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» ( Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
θσ
ιδ) Σου ν. 4478/2017 «Ι) Κφρωςθ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθ φμβαςθ τθσ Βαρςοβίασ τθσ 16 Μαΐου 2005 του
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ νομιμοποίθςθ, ανίχνευςθ…» ( Α’ 91).
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ιε) Σου π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» ( Α’ 239), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
ιςτ) Σου π.δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» ( Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
ιη) Σου π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» ( Α' 34).
ιθ) Σου π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» ( Α’ 114).
ικ) Σου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ( Α’ 145).
κ) Σου π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν»
(Α’ 64).
κα) Σου π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26), όπωσ ιςχφει.
κβ) Σου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 121).
κγ) Σισ Πράξεισ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που ζχουν δθμοςιευκεί και ζχουν κυρωκεί με αντίςτοιχουσ νόμουσ προσ
λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID- 19 ( Α’ 42/252-2020, Α’ 55/11-3-2020, Α’ 64/14-3-2020, Α’ 68/20-3-2020, Α’ 75/30-3-2020, Α’ 84/13-4-2020), όπωσ αυτζσ ζχουν
παρατακεί και ιςχφουν.
2. Σισ Αποφάςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Σθν αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» ( Β’ 764).
β) Σθν αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Περί κακοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209).
γ) Σθν αρικ. 1191/14-3-2017 Κ.Τ.Α. περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969).
δ) Σθν αρικ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκφκλιο ΤΠ.ΟΙΚ./ΓΓΔΠ/Γ.Λ.Κ. «Παροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του Ν.
4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΘ-36Κ).
ε) Σθν αρικ. 57654/2017 Τπουργικι Απόφαςθ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Β’
1781).
ςτ) Σθν αρικ. 56902/215/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» (Β’ 1924).
η) Σθν αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ,
ου
θ) Σθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 (ΑΔΑ: 6ΞΦ04653ΠΩΡ1Ι) με κζμα «υγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων, (ii)
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, (iii) Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ υμβάςεων
Προμθκειϊν και Παραλαβισ υμβάςεων Παροχισ Τπθρεςιϊν, ζτουσ 2020-2021 του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ».
και τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ,
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

3. Σθν αρικ. 18/2018 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (με ςυςτθμικό αρικμό : 65265) ( αρικ. πρωτ.:
2832.9/93471/2018/21-12-2018) (ΑΔΑΜ:18PROC004271594, ΑΔΑ:ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ) για τθν «Προμικεια
τριϊν (03) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό», προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ
εκατομμυρίου τετρακοςίων δζκα χιλιάδων ευρϊ #1.410.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ.
4. Σο αρικ. πρωτ. 29/12-3-2020 ζγγραφο Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ./Γρ. Προζδρου (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΣΒ-ΒΨ1), ςφμφωνα με το
οποίο ϋϋ…. δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων που ανατίκενται ςφμφωνα με τα άρκρα 32 παρ. 2 περ. γ και
269 περ. δ του ν. 4412/2016, και το αντικείμενο των οποίων ςυνζχεται άμεςα με τα μζτρα αποφυγισ τθσ
διάδοςθσ του κορωναϊοφ, δφνανται να ςυνάπτονται χωρίσ την προηγούμενη ςύμφωνη γνώμη τησ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
5. Σθν αρικ. 24 (αρικ. πρωτ.:2133/15-4-2020) Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. (ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΟΞΣΒ-ΦΔ7)
με κζμα «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ
τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του».
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6. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.4/37978/2020/19-6-2020 Φ.Ε.. Δ.Ε.Μ.
7. To αρικ. πρωτ.: 2832.4/39964/2020/26-6-2020 Φ.Ε.. ΔI.Π.Ε.Α. 2ου .
8. Σο αρικ.46/1-7-2020 Φ.Ε.. Επιτροπισ Τ.ΝΑ.Ν.Π. Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζτουσ 2019-2020.
9. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.5/44931/2020/14-7-2020 Φ.Ε.. Δ.Ε.Μ.
10. Σο αρικ. πρωτ.: 2812.1/48280/2020/24-7-2020 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’ με κζμα «Ζνταξθ
ζργου ςτθ ΑΕ 150 ΠΔΕ 2020».
11. Σο αρικ. πρωτ: 2832.4/48632/2020/27-7-2020 Φ.Ε.. ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου .
12. Σθν αρικ. πρωτ. 82248/31-7-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΕΧ46ΜΣΛΡ-ΘΨΚ) Απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε..Π.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Σμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Προγραμμάτων, περί ζγκριςθσ
ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) 2020, ςτθ ΑΕ 150, του ζργου «Προμικεια τριϊν (03)
ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με Τγειονομικό Εξοπλιςμό» με Κωδ. Ζργου 2020Ε15000003, με το οποίο
εγκρίνεται υπό τθν προχπόκεςθ μθ ανάλθψθσ οποιαςδιποτε νομικισ δζςμευςθσ πριν τθν ζνταξθ του ζργου ςε
Ε.Π. του ΕΠΑ.
13. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.4/51393/2020/6-8-2020 Φ.Ε.. Δ.Ε.Μ.
14. Σο αρικ.57/12-8-2020 Φ.Ε.. Επιτροπισ Τ.ΝΑ.Ν.Π. Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζτουσ 2019-2020.
15. Σο αρικ. πρωτ.: 2812.1/55788/2020/1-9-2020 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’ με κζμα «Ζνταξθ
ςυνεχιηόμενου ζργου ςτθ ΑΕ 150 ΠΔΕ 2020».
16. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.8/56009/2020/1-9-2020 Φ.Ε.. Δ.Ε.Μ., με επιςυναπτόμενο το αρικ. πρωτ.:
2832.4/55319/2020/28-8-2020 Φ.Ε.. ΔΕΜ, το οποίο αποτελεί πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ και
καταχωρικθκε ςτθν πλατφόρμα του Κ.Θ.Μ.ΔΘ.., λαμβάνοντασ Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007241354.
17. Σο αρικ. πρωτ.: 2834.5/56593/2020/3-9-2020 Τπθρεςιακό θμείωμα ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ου , με κζμα: Διαβίβαςθ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν «Προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό
εξοπλιςμό».
18. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.4/58581/2020/10-9-2020 Φ.Ε.. ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου .
19.Σο αρικ. πρωτ.: ΕΔ ΕΠΑ/Α/3909/10-9-2020 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π/Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ/Μονάδασ Αϋ με
κζμα ϋϋΖνταξθ ζργων προμικειασ δφο επιπλζον περιπολικϊν ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με
υγειονομικό εξοπλιςμό από περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020ϋϋ.
20. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.4/63669/2020/29-9-2020 Φ.Ε.. Δ.Ε.Μ.
21. Σθν αρικ.2959/5-10-2020 Πρόςκλθςθ Περιφζρειασ Αττικισ (ΑΔΑ: 6Θ2Η7Λ7-ΘΟΤ) για τθν υποβολι
προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αττικι», Άξονασ προτεραιότθτασ 10 «Ανάπτυξθ –
Αναβάκμιςθ τοχευμζνων Κοινωνικϊν Τποδομϊν και Τποδομϊν Τγείασ», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) με τίτλο «Προμικεια Περιπολικοφ κάφουσ κατάλλθλα
διαμορφωμζνου με υγειονομικό εξοπλιςμό».
22. Σθν αρικ. πρωτ.:οικ.2313/8-10-2020 Πρόςκλθςθ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων (ΑΔΑ: Ω3ΜΑ7ΛΕ-8ΝΧ) για τθν
υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ιόνια Νθςιά», Άξονασ προτεραιότθτασ 4 «Ενίςχυςθ
υποδομϊν εκπαίδευςθσ, υγείασ και πρόνοιασ, ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) με τίτλο «υμπλιρωςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ Περιφζρειασ
Ιονίων Νιςων ςτον τομζα τθσ υγείασ (υποδομζσ-εξοπλιςμόσ)..(1θ τροποποίθςθ)».
23. Σθν αρικ. πρωτ.: 5084/12-10-2020 Πρόςκλθςθ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (ΑΔΑ:
6ΣΧΗ7ΛΒ-7Ν) για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανατολικι Μακεδονία
Θράκθ», Άξονασ προτεραιότθτασ 3 «Τποδομζσ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και ενίςχυςθσ τθσ
Κοινωνικισ ςυνοχισ», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
(Ε.Σ.Π.Α.) με τίτλο «ΔΡΑΘ 9 α.18.1_ΑΝΑΠΣΤΞΘ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΓΕΙΑ».
24. Σθν αρικ. πρωτ: ΚΠ21907/2020/15-10-2020 επιςτολι Γενικοφ Γραμματζα Τ.ΝΑ.ΑΝ.Π. προσ Ε.Ο.Δ.Τ.
25. Σο αρικ. πρωτ: ΚΠ22368/2020/22-10-2020 ζγγραφο Ε.Ο.Δ.Τ.
26. ΣΟ από 22-10-2020 ζγγραφο τεκμθρίωςθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Επιτελικισ Δομισ.
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27. Σο από 27-10-2020 Πρακτικό Επιτροπισ Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων (…)
Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζτουσ 2020-2021, με το οποίο γνωμοδότθςε κατόπιν τθσ από 22-10-2020 αιτιολογικισ ζκκεςθσ
(άρκρου 341 ν. 412/2016) για τθν αναγκαιότθτα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ κατ’ άρκρο 32 του ν. 4412/2016, για τθν προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα
διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό, ςτο πλαίςιο λιψθσ κατεπειγόντων μζτρων αποφυγισ και
περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID - 19.
28. Σθν αρικ. πρωτ.: 117965 (αρικ.Απόφαςθσ:1762)/9-11-2020 (ΑΔΑ:61Η146ΜΣΛΡ-ΞΟΨ) Απόφαςθ του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Σμιματοσ
Κατάρτιςθσ Ετιςιων
Προγραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕ 150, του
ζργου «Προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με Τγειονομικό Εξοπλιςμό» με Κωδικό
Ζργου 2020Ε15000003, το οποίο αποτελεί εγκεκριμζνο αίτθμα τθσ προμικειασ και καταχωρικθκε ςτθν
πλατφόρμα του Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 20REQ007640004.
29. Σο αρικ. πρωτ. Α2010.0/15814/2020/12-11-2020 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠ Ε’ με ςυνθμμζνο το
αρικ. 44/08-09-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςφμφωνα με
το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου.

Αποφαςίηουμε

1. Σθν αποδοχι του από 27-10-2020 Πρακτικοφ (υπό ςτοιχείο 27 του προοιμίου τθσ παροφςθσ) τθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων (…) Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζτουσ 2020-2021,
για τθν αναγκαιότθτα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ κατ’
άρκρο 32 του ν. 4412/2016, για τθν προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με
υγειονομικό εξοπλιςμό, ςτο πλαίςιο λιψθσ κατεπειγόντων μζτρων αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID- 19, για τθν κάλυψθ άμεςων και επιτακτικϊν αναγκϊν του Λιμενικοφ
ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
2. Σθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ βάςει του
άρκρου 32 του ν. 4412/2016, για τθν προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με
υγειονομικό εξοπλιςμό, αξίασ δφο εκατομμυρίων πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ #2.500.000,00€#
(απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων), λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαλαμβανόμενα
ςτο ζγγραφο τεκμθρίωςθσ, το οποίο ελιφκθ υπόψθ ςτο από 27-10-2020 Πρακτικό (υπό ςτοιχείο 27 του
προοιμίου τθσ παροφςθσ) τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων (…)
Τ.ΝΑ.Ν.Π. ζτουσ 2020-2021, όπου ειδικότερα ορίηεται ότι « (…) Με τθ προμικεια των πζντε επιπλζον
πλωτϊν μζςων κατάλλθλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό, για τθν κάλυψθ των περιοχϊν των Β.
Σποράδων, του Ιονίου (δφο πλωτϊν μζςων), του Αργοςαρωνικοφ και του Θρακικοφ πελάγουσ, κα κακίςταται
αςφαλισ επίςθσ και θ διακομιδι αςκενϊν Covid-19 και των κατοίκων των νιςων των προαναφερομζνων
περιοχϊν ςε μονάδεσ υγείασ προκειμζνου να λάβουν τθν αναγκαία υγειονομικι περίκαλψθ. *…+ Ωσ προσ τθν
φπαρξθ γεγονότοσ, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι δεν κα μποροφςε να προβλζψει: Η εμφάνιςθ τθσ
υγειονομικισ κρίςθσ του COVID-19, θ κακθμερινι αφξθςθ του αρικμοφ των αςκενϊν με COVID-19 που
χριηουν διακομιδισ με κατάλλθλα πλωτά μζςα ςε μονάδεσ υγείασ προκειμζνου να λάβουν τθν αναγκαία
υγειονομικι περίκαλψθ και θ απαίτθςθ για το περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του ιοφ, αποτελοφν γεγονότα τα
οποία προφανϊσ δε κα μποροφςαν να ζχουν προβλεφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. β) Ωσ προσ τθν φπαρξθ
κατεπείγουςασ ανάγκθσ που δεν ςυμβιβάηεται με τισ προκεςμίεσ που επιτάςςουν άλλεσ διαδικαςίεσ:
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κακθμερινι αφξθςθ των αρικμοφ των αςκενϊν με COVID-19, θ απαίτθςθ για τθ
διακομιδι τουσ με κατάλλθλα πλωτά μζςα ςε μονάδεσ υγείασ ςε ςυνδυαςμό με τον επιτακτικό ςτόχο
ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου μετάδοςθσ του ιοφ τόςο ςτο προςωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τα ςτελεχϊνει,
όςο και ςε πολίτεσ, κεμελιϊνουν το κατεπείγοντα χαρακτιρα τθσ ανάγκθσ ανάκεςθσ τθσ εν λόγω
προμικειασ. γ) Ωσ προσ τθν φπαρξθ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ του απρόβλεπτου γεγονότοσ και τθσ
κατεπείγουςασ ανάγκθσ που προκφπτει. Για τθ κάλυψθ των άμεςων αναγκϊν διακομιδισ αςκενϊν με
COVID-19 με κατάλλθλα πλωτά μζςα ςε μονάδεσ υγείασ ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, δεν δφναται να
αμφιςβθτθκεί ευλόγωσ θ αιτιϊδθσ ςυνάφεια με τθ πανδθμία.
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3. Πρόςκλθςθ πρόκειται να αποςταλεί ςτισ εταιρείεσ οι οποίεσ είχαν κατακζςει τεχνικι προςφορά
κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ υπό ςτοιχείο (3) του προοιμίου τθσ παροφςθσ ςχετικισ, ιτοι ςτθν
εταιρεία «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τθν εταιρεία
«ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΩΜΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «YACHTECH». Θ πρόςκλθςθ αυτϊν των εταιρειϊν
προκρίνεται λόγω τθσ ετοιμότθτασ τουσ αναφορικά με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ ςτισ
ςυντετμθμζνεσ προκεςμίεσ, δεδομζνου ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ εν κζματι προμικειασ είναι
όμοιεσ με αυτζσ τθσ αρικ.18/2018 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π., ςτθν οποία αυτζσ είχαν λάβει μζροσ. Προχπόκεςθ
ςυμμετοχισ αποτελεί θ δυνατότθτα των οικονομικϊν φορζων να ανταποκρικοφν ςτο χρόνο παράδοςθσ του
είδουσ και τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που κζτουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
4. Σο φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο χρθματικό ποςό των δφο εκατομμυρίων
πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ #2.500.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και απαλλαςςομζνου
Φ.Π.Α.). Θ ανωτζρω τιμι είναι ςτακερι και δεν υπόκειται ςε αναπροςαρμογζσ ι ανακεωριςεισ.
5. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) 2020, ΑΕ
150 (Κωδικόσ Ζργου: 2020Ε15000003), ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 117965 (αρικ.Απόφαςθσ:1762)/9-112020 (ΑΔΑ:61Η146ΜΣΛΡ) Απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.Ε..Π.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Σμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετιςιων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται ςτθν Πράξθ
«Προμικεια πζντε (05) ςκαφϊν κατάλλθλα διαμορφωμζνων με Τγειονομικό Εξοπλιςμό», και ζχει λάβει
Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ) 2020Ε15000003, με το οποίο εγκρίνεται υπό τθν προχπόκεςθ μθ ανάλθψθσ
οποιαςδιποτε νομικισ δζςμευςθσ πριν τθν ζνταξθ του ζργου ςε Ε.Π. του ΕΠΑ.
6. Με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 και ειδικότερα του εδαφίου δδ) περ.γ) παρ.2 του άρκρου 2
«Οι αποφάςεισ των ανακετουςϊν Αρχϊν που αφοροφν τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ
για τθν ανάκεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β` τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 και τα
άρκρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (Α 147) εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, εκδίδονται
μετά από ςύμφωνη γνώμη τησ Αρχήσ, εφόςον οι ςυμβάςεισ αυτζσ εμπίπτουν, λόγω τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
τουσ, ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτθν
ελλθνικι ζννομθ τάξθ με το Ν. 4412/2016. Κατά τθν άςκθςθ τθσ εν λόγω αρμοδιότθτασ θ Αρχι λαμβάνει
υπόψθ τθσ τισ γενικζσ αρχζσ του ενωςιακοφ και εκνικοφ δικαίου.(…)». Ωςτόςο, κατά τα οριηόμενα ςτο αρικ.
πρωτ. 29/12-03-2020 Ζγγραφο Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ./Γρ. Προζδρου (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΣΒ-ΒΨ1), δεδομζνου ότι θ
παροφςα άνω των ορίων ςφμβαςθ κα ανατεκεί ςφμφωνα με το άρκρο 32 παρ. 2 περ.γ’ του ν. 4412/2016
και το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςυνζχεται άμεςα με τα μζτρα αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ
Covid-19, γεγονόσ το οποίο ςυνιςτά ανωτζρα βία, πρόκειται να ςυναφκεί χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.
7. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2020.11.23
15:30:53 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τπουργόσ

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ

ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ:
Σο από 27-10-2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ διενζργειασ (ςελ.03)

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ:
Α. «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ΠΡΩΗΝ «NORSAFE
WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ S.A.»), Α.Φ.Μ.
094127207, Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΤΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ 7ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑ, ΘΗΒΑ, Σ.Κ.
322 00, ΣΗΛ. 2262022441, Η/Σ: MMIC@viking-life.com
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Β. «ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΩΜΑ ΕΕ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ«YACHTECH», Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΤΕΙ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,
ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟ ΑΡΙΘ.10, Α.Φ.Μ. 800488666, Δ.Ο.Τ. Εϋ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΗΛ./Σ/Ο 211.4003341, Η/Σ:
info@yachtech.gr

ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Τπουργοφ
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε.
3. Γρ. κ. Α/Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ.
4. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
5. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
6. Γρ. κ. Δ.Κ.Α.
7. Γρ.κ. Γ.Δ.Ο.Τ.
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’
9. Δ.Ο.Δ.
10. Δ.Ε.Μ.
Ο
Ο
11. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 -4
12. ΕΠΙΣΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΠΑ/ΤΝΑΝΠ
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