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Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποδοχή πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την
υποβολή προσφοράς από υποψήφιο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI
ALESSANDRO» στους συστημικούς αριθμούς -135304-, -135306-, -135307- και -135308- της αριθ.
06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 21PROC008969410 - ΑΔΑ ΩΞΝΙ4653
ΠΩ-ΙΦΘ), όπως αυτή παρατάθηκε.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α) Του ν. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) Του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139).
δ) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», 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».
ζ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
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Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204).

η) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση» (Α’ 226).
θ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) 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).
ια) 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.
ιβ) 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.
ιγ) 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.
ιδ) 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).
ιε) 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.
ιστ) 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.
ιζ) 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).
ιη) 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).
ιθ) 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).
κ) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
κα) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
κβ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34),
όπως ισχύει.
κγ) Του π.δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114).
κδ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
κε) Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64).
κστ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
κζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και
κη) Του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού 1049/2014 (OJ L 291/2014).
2. 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).
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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 Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
«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 ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969).
στ) Την 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).
ζ) Την αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ου
η) Την αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1
(ΑΔΑ:
6ΞΦ04653ΠΩ-Ρ1Ι) 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θ) 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). και
ι) Την αριθ. 64233/8-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «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).
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.
ου

3. Την αριθ. 06/2021 (αριθ. πρωτ.: 2832.9/52981/2021/20-7-2021) Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
(ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ, Συστημικοί αριθμοί: -135303-, -135304-, -135305-, -135306-, 135307-, -135308-) για την «προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων» και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ
Α΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από
έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, προϋπολογισθείσας αξίας
ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με
δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον έντεκα (11), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.500.000,00€
(500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης,
500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135303,
ΕΙΔΟΣ Β΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού
μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα, με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας,
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δέκα (10), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ
5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης,
500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135304,
ΕΙΔΟΣ Γ΄ : Προμήθεια δύο (02) σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων - Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του
Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μήκους από δώδεκα (12) έως δεκατρία (13) μέτρα, με Fender κλειστής
κυψελίδας και με εξωλέμβιους κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 1.500.000,00€
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135305, ΕΙΔΟΣ Δ΄ : Προμήθεια
τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από επτά μέτρα και
τριάντα εκατοστά (7,30) έως επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080,
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135306, ΕΙΔΟΣ Ε΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών διάσωσης
(Fast Rescue Boat), από έξι (6,00) μέτρα έως έξι μέτρα και είκοσι εκατοστά (6,20) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070080, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135307, ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ : Προμήθεια ενός (01) ταχύπλοου σκάφους (Tender),
με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από έξι (6,00) μέτρα έως έξι μέτρα και είκοσι εκατοστά (6,20) για
το Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων,
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: 135308, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα
εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων
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κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον
ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων #
23.250.000,00 € # (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.
ου

4. Την αριθ. πρωτ.: 2832.9/63941/2021/03-9-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 (ΑΔΑΜ: 21PROC
009182879 - ΑΔΑ 6ΛΠΝ4653ΠΩ-ΠΔΜ) περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
5. Την από 30-9-2021 επιστολή της εταιρείας «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO», περί γνωστοποίησης
αδυναμίας υποβολής προσφοράς στους συστημικούς διαγωνισμούς 135304-135306-135307-135308, η οποία
υποβλήθηκε τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τα από 30-09-2021 και από ωρών
16:32:35, 16:36:02, 16:39:11 και 16:35:23 μηνύματα στους συστημικούς αριθμούς 135304-135306-135307-135308,
αντίστοιχα.
ου

6. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/71756/2021/01-10-2021 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 με θέμα «Αδυναμία
συμμετοχής οικονομικού φορέα στους συστημικούς αριθμούς 135304-135306-135307-135308 της αριθ. 06/2021
ο
Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 .
7. Το Α.Π.: 35345 ΕΞ 2021/05-10-2021 έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ/Γ.Δ.Υ.Π&Ε.Δ.Δ.
/ Δ.Δ.Α.&Υ.Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με θέμα «Ανάλυση στοιχείων καταγραφής ενεργειών για την προσφορά με ΑΑ 236188 τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 135304 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την προμήθεια
δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης)», με το οποίο βεβαιώνεται η μη επιτυχής
υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς εταιρείας με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» στον εν
θέματι διαγωνισμό εξαιτίας πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος κατά τη διαδικασία
υποβολής της προσφοράς.
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «(…) 4. Σε
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η
αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για
την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης
Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη
απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας. (…)» σε
συνδυασμό με το γεγονός της βεβαιωμένης από την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία αδυναμίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ να
υποβληθεί η υπό εξέταση προσφορά του αιτούντα οικονομικού φορέα .
9.
Το γεγονός ότι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού της αριθ. 06/2021 διακήρυξης με ευρεία
συμμετοχή οικονομικών φορέων, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και έχουν τηρηθεί
οι ελάχιστες προθεσμίες και οι κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν.4412/2016, στο πλαίσιο της δυνατότητας που της δίνει ο νόμος να ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.
Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στο υπό στοιχείο 7 της παρούσης έγγραφο της καθ’ύλην
αρμόδιας Υπηρεσίας, «Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», η οποία, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Ν.
4412/2016 (Α’ 147), πιστοποιεί την πρόσκαιρη τεχνική αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος και
ειδικότερα ότι «(…) την 30-9-2021 δεν υπήρξε γενικευμένη τεχνική αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος
πέραν της πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας που παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη προσφορά.
(…)».
2.
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς στους συστημικούς
διαγωνισμούς με Α/Α -135304-, -135306-, -135307- και -135308- αποκλειστικά για τον οικονομικό φορέα
με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 της
παρούσας και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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Κατόπιν των ανωτέρω, για τα ακόλουθα Είδη της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης:

3.


ΕΙΔΟΣ Β΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού
τύπου, ολικού μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα (Συστημικός Αριθμός: 135304),
 ΕΙΔΟΣ Δ΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για την κάλυψη των αναγκών των
Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης 060-070-080 (Συστημικός Αριθμός: 135306),
 ΕΙΔΟΣ Ε΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue Boat) για τα
Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080 (Συστημικός Αριθμός: 135307), και
 ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ : Προμήθεια ενός (01) ταχύπλοου σκάφους (Tender) για το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης
050 (Συστημικός Αριθμός: 135308),
ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» η Δευ τέρα 11 Οκ τωβ ρίο υ 2021 και ώρα 15:00.
Επιπλέον, ο εν λόγω οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τον αναφερόμενο στο άρθρο 2.4.2.5
της Διακήρυξης έντυπο φάκελο το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού
ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο εν λόγω άρθρο
της Διακήρυξης.
4.
Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια του διαγωνισμού της
αριθ. 06/2021 Διακήρυξης – για το σύνολο των συστημικών αριθμών) για την Πέμπτη , 14-10-2021
και ώρα 11:00.
5.
Διευκρινίζεται πως, όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με την αριθ. 06/2021
διακήρυξη (υπό στοιχείο 3 του προοιμίου της παρούσας) παραμένουν αμετάβλητοι.
6.
Η καθ’ύλην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
παρακαλείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες παραμετροποίησης του Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)
προκειμένου ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO»
υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα παραπάνω ορισθέντα.
7.
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 Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
(www.ynanp.gr).
8.
Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στους αντίστοιχους συστημικούς αριθμούς -135303-, -135304-, -135305-, -135306-, -135307και -135308- του διαγωνισμού και να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.Ο Υπουργός
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS CHATZARAS
Ημερομηνία: 2021.10.07 11:21:44 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο για χρήση ΚΗΜΔΗΣ

Ιωάννης Πλακιωτάκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO ufficiotecnico@stemarnautica.it
2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
ΟΥ
3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -135303-, -135304-, -135305-, -135306-, -135307- και -1353084. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ m.stathogianni@gsis.gr
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(ΥΔΕΑΠ)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
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ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’
6. Δ.Ε.Μ.
7. Υ.Ο.Θ.Ε.
8. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ
ο
ο
9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 – 4
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