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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
KOIN.:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με
Τίτλο
«Εκσυγχρονισμός Φαρικού
Δικτύου
Ελληνικών
Θαλασσών»
(Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ
2007-2013
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιμότητας»)
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α’)
β.
Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ. 247 Α’), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141 Α’)
γ.
Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α’) όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.3414/05 «Τροποποίηση του Ν.3310/05
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 279 Α’), περί ελέγχου της
ασυμβίβαστης ιδιότητας από το ΕΣΡ ή απαγόρευσης
δ.
Τις διατάξεις του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και Λοιπές Διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’)
ε.
Τις διατάξεις του Ν.3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του Ν. 2472/97» (ΦΕΚ 133 Α’)
στ.
Τις διατάξεις του Ν.3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ
267 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ.
Του Ν.3783/09 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού
και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α’) όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3917/11 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση
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- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους
χώρους και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α’)
η.
Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α’)
θ.
Τις διατάξεις του Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 365) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α’) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το N. 4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ
51 Α’)
ι.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)–
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 204 Α’)
ια.
Το ΠΔ 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 66 Α’)
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ Α’
30) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 1673 Β΄)
ιβ.
Το ΠΔ 166/03 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές» (ΦΕΚ 138 Α’)
ιγ.
Το ΠΔ 73/06 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων α)
Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 76 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 70/07
«Τροποποίηση του ΠΔ 73/06 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 85 Α’)
ιδ.
Το ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64
Α’)
ιε.
Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α’)
με αναλογική εφαρμογή όπου γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του.
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Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 842/2011 της επιτροπής της 19ης
Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005.
ιζ.
Την υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ/ Β/1590/16-11-2005).
ιη.
Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ/ Β/1673/23-8-2007).
ιθ.
Την υπ’ αριθμ. Π. 30037 ΔΕ 2338/15-6-2009 απόφαση Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ.
κ.
Την υπ’ αριθμ. Π. 2088/7-5-2010 απόφαση (Πράξη) Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Έργων, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας».
κα.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/2862/10-11-11/ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ απόφαση ένταξης
της προμήθειας στο ΕΠΠ.
κβ.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/4089/04-11-11/ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ απόφαση
εξαίρεσης μέχρι 31-12-2012 από το ΕΠΠ των προμηθειών που εντάσσονται σε
συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ.
κγ.
Την υπ’ αριθμ. 250298/6 Ιουλ 12 απόφαση ΥΕΘΑ περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς.
κδ.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2821/25 Ιουλ 12/ΥΠ.ΑΝ.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ
σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για το τεύχος δημοπράτησης του έργου και τη
διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού από την ΕΥΔ.
κε.
Το έγγραφο με στοιχεία Φ.060.310/173/353156/Σ.386/16 Οκτ
12/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ .
κστ. Το έγγραφο με στοιχεία Φ.060.310/182/353365/Σ.433/6 Νοε
12/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το σχέδιο τεύχους δημοπράτησης
σε τελική μορφή.
κζ.
Την απόφαση υπό στοιχεία Φ.800/178/135587/Σ.2350/5 Δεκ
12/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: Β45Μ6-5ΤΘ), με την οποία ανατέθηκε η διενέργεια
διαγωνισμού στο ΓΕΝ/Ε2.
κη.
Την απόφαση υπό στοιχεία Φ.604.1/19/12/Σ.57869Α/14 Δεκ
12/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (ΑΔΑ: Β4ΜΦ6-ΚΨΓ), με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του
διαγωνισμού την 5 Φεβ 13.
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Την απόφαση υπό στοιχεία Φ. 071/2/37/Σ.97504/9 Ιαν 13/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
(ΑΔΑ: ΒΕΦΣ6-7ΨΧ), με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
κι.
Το έγγραφο υπό στοιχεία 604.1/1/106/Σ.97540/14 Ιαν 13/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ,
σύμφωνα με το οποίο ο ΦΔΔ ενημέρωσε την ΑΑ ότι υποβλήθηκαν ερωτήματα και
διευκρινίσεις από ενδιαφερόμενους προμηθευτές.
κια. Το έγγραφο υπό στοιχεία 604.1/2/133/Σ.97547/15 Ιαν 13/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ,
σύμφωνα με το οποίο ο ΦΔΔ ενημέρωσε την ΑΑ ότι υποβλήθηκαν ερωτήματα /
αιτήματα / προδικαστική προσφυγή από ενδιαφερόμενους προμηθευτές και
αιτήθηκαν παράταση του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.
Λόγω αιτημάτων εταιρειών που ενδιαφέρθηκαν για τον διαγωνισμό και
προκειμένου να αποσαφηνισθούν στοιχεία επ’ αυτών σχετικά με τον διαγωνισμό:
α.
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών για τον διαγωνισμό έως τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00.
β.
και ώρα 10:00.

Τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

γ. Την εξέταση τυχόν αιτημάτων- ερωτημάτων / συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινίσεων (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) που θα ζητηθούν
γραπτώς επί το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία, το
αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των Προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και
την απάντησή τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών, ήτοι έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
2013. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) θα απαντήσει μέσω του Φορέα Διενέργειας του
Διαγωνισμού (ΦΔΔ) ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη
Διακήρυξη. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω
προθεσμίας δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΑΑ.
2.

Με μέριμνα ΓΕΝ/Ε2:
α.

Τη δημοσίευση της παρούσας:
(1)

Στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

(2)
Στην
ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και του ΓΕΝ.

επίσημη
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ΥΠΕΘΑ,

της
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Τη δημοσιοποίηση της παράτασης:

(1)
Στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και στο προβλεπόμενο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(2)
Στον εθνικό τύπο και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που
έχουν παραλάβει τη διακήρυξη.
3.
Γνωρίζεται ότι οι απόψεις φορέων πλην της ΑΑ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ),
γραπτές ή προφορικές, επί ερωτημάτων παροχής πληροφοριών εταιρειών που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν την ΑΑ
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ) και ως εκ τούτου οι όποιες διευκρινίσεις δεσμευτικού χαρακτήρα
θα δοθούν όπως προβλέπεται από τα Τεύχη Δημοπράτησης.
Χολαργός, 28/01/2013
Υποναύαρχος Π. Λίτσας Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Πλοίαρχος Π. Σταυρόπουλος Π.Ν. (ΝΔΑ)
Αντιπλοίαρχος (Μ) Θ. Πολύχρονος (ΝΣ/ΔΤ)
Αντιπλοίαρχος (Ο) Θ. Βλαχοστέργιος (ΚΣΑΝ)

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ-ΔΙΔΕΑΠ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ/ΔΟY/ΟΕΠΝ/ΔΠ-Ι
ΥΦ
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