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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ. ΕΞΟΠΛ.& ΕΠΕΝΔ. 
ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.& ΚΥΡ.ΣΥΜΒ. 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ 
ΤΗΛ. 210-7466154  
Φ. 604.4/16/34381 
Σ.8847 
Αθήνα,  23 Μαΐου 19           

                  
ΘΕΜΑ :  Διαγωνισμός 04/18 – «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 

Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» 
 

 ΣΧΕT. :   α.  Ν.3978/2011. 
    β.  Φ.604/33/41267/Σ.8926/23 Μαϊ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 
    γ.  Φ.604/57/83007/Σ.19905/12 Νοε 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 

δ.  Φ.604.4/60/89910/Σ.21926/06 Δεκ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 
ε.  604.4/63/95992/Σ.23604/31 Δεκ 18/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 
στ. 604/7/5087/Σ.1245/24 Ιαν 19/ ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 

   ζ.  Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από 
την εταιρεία «MED S.P.A» ΑΕ την 26 Μαρ 19. 
   η.  Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από 
την εταιρεία «ΑΤΕΣΕ ΑΕ» ΑΕ την 26 Μαρ 19. 
   θ.  Το φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε από 
την εταιρεία «NAUTICA SALPA SrL»  την 26 Μαρ 19. 
   ι.  Το από 18 Απρ 19 υποβληθέν Πρακτικό Ποιοτικής Επιλογής της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 04/18, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια και 
εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» του ΣΞ. 
   ια.  Φ.604.4/15/29089/Σ.7390/02 Μαί 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 
   ιβ.  Την από 08 Μαΐου 19 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία «NEW MADERA RIBS B.V». 
   ιγ.  Την από 10 Μαΐου 19 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία «NORSAFE Hellas S.A». 
   ιδ.  Την από 10 Μαΐου 19 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία «SPORTIS S.A». 
   ιε.  Τα από 15 Μαΐου 19 υποβληθέντα Πρακτικά της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφυγών.  
 
 
  Λαμβάνοντας υπόψη τα (α) έως (ιε) σχετικά, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
1. Την απόρριψη των (ιβ), (ιγ) και (ιδ) σχετικών Προδικαστικών 

Προσφυγών των εταιρειών «NEW MADERA RIBS B.V», «NORSAFE Hellas S.A», 
«SPORTIS S.A» αντίστοιχα, ως ακολούθως: 

 
α. Προσφυγή «NEW MADERA RIBS B.V» κατά της «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. 

Α.Ε.» 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                       
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(1) Πρώτος λόγος (κατάθεση μηδενικού κύκλου εργασιών 
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τα τρία 
τελευταία οικονομικά έτη). 

 
    Απορρίπτεται, καθόσον η εταιρεία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» 

κατέθεσε «Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας», δηλαδή ένα (1) από τα τρία (3) ζητούμενα 
δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας του ΓΟ-9, καθόσον σύμφωνα με 
τον εν λόγω ΓΟ είναι στην διακριτική ευχέρεια του υποψήφιου οικονομικού φορέα 
να υποβάλλει «ένα ή περισσότερα» δικαιολογητικά και επομένως ικανοποιείται το 
εν λόγω κριτήριο. 

 
  (2) Δεύτερος λόγος (το κατατεθειμένο πιστοποιητικό ISO της 

εταιρείας «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.», δε συμπεριλαμβάνει κατασκευή σκαφών). 
 

    Απορρίπτεται, καθόσον κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών για την προεπιλογή των υποψηφίων (1η Φάση του 
«ανταγωνιστικού διαλόγου»), ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, είτε να υποβάλει 
το πιστοποιητικό ISO 9001, είτε αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι βρίσκεται 
σε διαδικασία έκδοσης, είτε υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης ότι κατά τη σύναψη 
της Συμφωνίας Πλαίσιο και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων θα το 
έχουν σε ισχύ» (ΕΟ-1.2.2.1). Η εταιρεία «ΑΤΕΣΕ ΑΕ» κατέθεσε  υπεύθυνη 
δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα έχει σε ισχύ 
πιστοποιητικό ΙSO 9001/2015,  η υπεργολάβος εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣ ΑΕ», η οποία 
θα ναυπηγήσει τα προς προμήθεια πλωτά μέσα. 

β. Προσφυγή «NORSAFE Hellas S.A», κατά της «NAUTICA 
SALPA SrL». 

 
 (1) Πρώτος λόγος (διότι δεν προσκόμισε το προβλεπόμενο 

δικαιολογητικό (υπεύθυνη δήλωση) σύμφωνα με το ΓΟ-5 (παρ.6) της διακήρυξης). 
 
  Απορρίπτεται, καθόσον στην διακήρυξη δεν προβλέπεται 

η υποβολή της υπόψη υπεύθυνης δήλωσης στη συγκεκριμένη φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 
γ. Προσφυγή «NORSAFE Hellas S.A», κατά της «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. 

Α.Ε.». 
 (1) Πρώτος λόγος (διότι δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΓΟ-9, παρ.1.1.1(στ), 1.1.3(α), ΕΟ-9 παρ.9.1.1, ΓΟ-
9 παρ. 1.1.1, της διακήρυξης εν θέματι διαγωνισμού). 

 
  Απορρίπτεται, καθόσον τα καθοριζόμενα στους ΓΟ-9, 

παρ.1.1.1(στ), 1.1.3(α), ΕΟ-9 παρ.9.1.1, ΓΟ-9 παρ.1.1.1, τα οποία αναφέρονται 
ως ελλείποντα στην υπόψη προσφυγή, έχουν κατατεθεί στο αρχικό στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επανυποβολή τους. 

  
 (2) Δεύτερος λόγος (διότι δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τον ΕΟ-9 παρ. 9.5.1 & 9.6.3 της διακήρυξης εν θέματι 
διαγωνισμού). 
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  Απορρίπτεται, καθόσον αναφορικά με τα καθοριζόμενα 
στον ΕΟ-9 παρ.9.5.1 & 9.6.3 σημειώνεται ότι στους Ειδικούς όρους της 
προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναγράφεται «1.2.2.1 ISO 9001 “Quality 
Management Systems − Requirements” ή «ισοδύναμο» ως ισχύει. Το ναυπηγείο 
οφείλει κατά τη διάρκεια σύναψης της Συμφωνίας Πλαίσιο να έχει το εν λόγω 
πιστοποιητικό σε ισχύ. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την 
προεπιλογή των υποψηφίων (1η Φάση του «ανταγωνιστικού διαλόγου») ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται, είτε να υποβάλει το πιστοποιητικό ISO 9001, είτε 
αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης, είτε 
υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης ότι κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο 
και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων θα το έχουν σε ισχύ». Η 
εταιρεία «ΑΤΕΣΕ ΑΕ» κατέθεσε  υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι σε 
περίπτωση κατακύρωσης θα έχει σε ισχύ πιστοποιητικό ΙSO 9001/2015,  η 
υπεργολάβος εταιρεία «ΚΟΡΜΟΣ ΑΕ», που θα ναυπηγήσει τα πλωτά μέσα.  

 
(3) Τρίτος λόγος (διότι δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΓΟ-13 της διακήρυξης εν θέματι διαγωνισμού). 
 

Απορρίπτεται, καθόσον αναφορικά με το ΓΟ-13 που 
αφορά την υποχρέωση δήλωσης του κατασκευαστή, σημειώνεται ότι έχει 
υποβληθεί (υποφάκελος 17 δικαιολογητικών) η γενική τεχνική περιγραφή όπου 
αναφέρεται πού θα γίνει η κατασκευή των σκαφών καθώς και ποιοι οικονομικοί 
φορείς θα εμπλακούν τόσο στην προμήθεια όσο και στην κατασκευή. 

  
 δ.  Προσφυγή «NORSAFE Hellas S.A», κατά της «MED S.P.A». 
 

 (1) Πρώτος λόγος (διότι δεν πληροί τον ΓΟ-9, παρ. 
1.2.3.2.(γ).(2) περί μη επίσημης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα και 
επικύρωσης εγγράφων). 

   Απορρίπτεται, καθόσον διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των 
υποβληθέντων εγγράφων σύμφωνα με τον ΓΟ-9 παρ. 1.2.3.2.(γ).(2) είναι νομίμως 
μεταφρασμένα και επικυρωμένα καθώς και το σύνολο των υποβληθεισών 
υπευθύνων δηλώσεων. 

 (2) Δεύτερος λόγος (διότι δεν υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση 
του ΓΟ-5, παρ. 6 της Προκήρυξης).  

  Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 
παρ.1β(1). 

 
 ε.  Προσφυγή «SPORTIS S.A», κατά της «NAUTICA SALPA SrL». 
 

 (1) Πρώτος λόγος (διότι δεν υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση του 
ΓΟ-05, παρ. 6 της Προκήρυξης). 

  Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 
παρ.1β(1). 

 
 στ.  Προσφυγή «SPORTIS S.A» κατά της «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.». 
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 (1) Πρώτος λόγος (διότι δεν υπέβαλλε τα προβλεπόμενα από 
τον ΓΟ-9, παρ.1.2.3.1 της Προκήρυξης). 

 
  Απορρίπτεται, καθόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

του ΓΟ-9, παρ.1.2.3.1, έχουν κατατεθεί στο αρχικό στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.  

 
 (2) Δεύτερος λόγος (διότι δεν υπέβαλλε τα προβλεπόμενα 

από το ΓΟ-9 παρ.1.1.1(στ) της Προκήρυξης και του Π.Δ.82/1996). 
 

  Απορρίπτεται, καθόσον το απαιτούμενο δικαιολογητικό 
του ΓΟ-9, παρ.1.1.1(στ), έχει κατατεθεί στο αρχικό στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επανυποβολή του.  

 
 (3) Τρίτος λόγος (διότι δεν έχει ISO κατασκευαστή και δεν έχει 

ναυπηγείο/δυνατότητα κατασκευής). 
 

  Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 
παρ.1γ(2). 

 (4) Τέταρτος λόγος (διότι δεν προσκομίζει τα ΦΕΚ σύστασης 
και τροποποιήσεων ως απαιτείται από τον όρο ΓΟ-9, παρ.1.1.1 της προκήρυξης). 

 
  Απορρίπτεται, καθόσον εν λόγω δικαιολογητικό έχει 

κατατεθεί στο αρχικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται η επανυποβολή του. 

 
 ζ.  Προσφυγή «SPORTIS S.A», κατά της «MED S.P.A». 
 

 (1) Πρώτος λόγος (διότι έχει γίνει παράβαση του ΓΟ-9, 
παρ.1.2.3.2 της Προκήρυξης). 

 
   Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 

παρ. 1.δ.(1). 
 
 (2) Δεύτερος λόγος (διότι έχει γίνει παράβαση του ΓΟ-9 

παρ.1.2.3.1 της Προκήρυξης). 
 
   Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 

παρ. 1.στ.(1). 
 

 
  (3) Τρίτος λόγος (διότι δεν υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση του 

ΓΟ - 5, παρ. 6 της Προκήρυξης). 
 

  Απορρίπτεται, βάσει των ως άνω αναφερομένων επί 
παρ.1β(1). 

 
2. Κατά της παρούσας έχετε το δικαίωμα αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρο 91 του Ν.3978/2011. 
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3. Πρόσκληση, για συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 
(ανταγωνιστικός διάλογος), θα σας αποσταλεί μετά την πάροδο της ως άνω 
περιόδου ως άπρακτης, σχετικά με την αναφερόμενη πρόβλεψη επί της παρ.2 ως 
ανωτέρω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 

SPORTIS S.A., Μ.Αλεξάνδρου και Θέμιδος, Άνω Λιόσια, Τ.Κ.:13344. 
NORSAFE HELLAS A.E., 7ο χλμ Π.Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Θήβα, Τ.Κ.:32200. 
New Madera RIBS S.A., Μενελάου 18, Βουλιαγμένη, Τ.Κ.:16671. 
 
Αποδέκτες για πληροφορία 

ONEX S.A., Κ.Παλαιολόγου 87, Χαλάνδρι, Τ.Κ.:15232. 
ΑΤΕΣΕ Α.Ε, Σορβόλου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 11636. 
MED S.P.A, Ίρας 2Β, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Κ.:2234 
NAUTICA SALPA SrL, Vitulazio (CE) SP 333 Locatila, Bovenci7, CAP81041, FAX 
390823997680, mail: info@salpa.com) 
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.:19300. 
ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ) - ΔΕΔ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ  
Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Σμυρνής (ΓΕΣ/ΔΕΔ) 
Πχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου ΠΝ (ΜΤΝ) 
Τχης (ΤΧ) Γεώργιος Αντωνάτος (13 ΛΤΧ) 

ΜΥ Α΄ Απόστολος Ψαρρός (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ) 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης  ΠΝ  
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

Κυριάκος Κυριακίδης                             
Γενικός Διευθυντής 
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