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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05/2020 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 7 – 10 ΑΤΟΜΩΝ» 
 

  1. Μετά την υποβολή παρατηρήσεων/σχολίων από ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για τον Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω απαντήσεις/ 
διευκρινήσεις: 
 

 

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ /ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. (Επί της παραγράφου 4.4.1 της ΠΕΔ): 
4.4.1 Η προσφερόμενη λέμβος να είναι 
πιστοποιημένη με CE κατηγορίας «Γ»   (Design  
Category “C”) . Η εν λόγω πιστοποίηση να 
παρέχεται από Νηογνώμονα, αναγνωρισμένο 
από το Ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με την Οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2013/59/ΕΕ οι 
λέμβοι-σκάφη της κατηγορίας «Γ» θεωρείται ότι 
είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και 
έξι (6) μποφόρ και σημαντικού κύματος ύψους 
μέχρι και δυο (2) μέτρα (ουσιώδες κριτήριο). 

 
ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΑ 

Αξιολόγηση εκ νέου της ενδεχόμενης παράληψης 
της συγκεκριμένης απαίτησης. και σε ενδεχόμενη 
απαίτηση της υπηρεσίας σας για πιστοποίηση, 
πέραν του κατασκευαστή, και από κάποιον 
αρμόδιο οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, παρακαλείσθε όπως 
συγκεκριμένη πιστοποίηση παρασχεθεί κατά την 
παράδοση των λέμβων και όχι με την τεχνική 
προσφορά και τη λέμβο δοκιμής, καθότι η 
συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης 
καθίσταται χρονοβόρα και πολυδάπανη. 

Το εν λόγω αίτημα του οικονομικού φορέα αφορά 

σε ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ των όρων της 

Διακήρυξης  του Διαγωνισμού 05/20 και δεν 

δύναται να εξεταστεί.   

2. (Επί  της παραγράφου 9.5 της ΠΕΔ): 
9.5 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι η 
ελαστική λέμβος είναι πιστοποιημένη από 
Νηογνώμονα, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό 
κράτος, με CE κατηγορίας «Γ» (Design  Category 
“C” σύμφωνα με την οδηγία 94/25/EC, όπως 

Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία που διέπει τη 

διαγωνιστική διαδικασία δεν δύναται να 

τροποποιηθούν όροι της διακήρυξης ενόσω αυτή 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ /ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/53/EE). 

ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΑ 

Σε ενδεχόμενη απαίτηση της υπηρεσίας σας για 
πιστοποίηση, πέραν του κατασκευαστή, και από 
κάποιον αρμόδιο οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, παρακαλείσθε όπως  
συγκεκριμένη πιστοποίηση παρασχεθεί κατά την 
παράδοση των λέμβων και όχι με την τεχνική 
προσφορά και τη λέμβο δοκιμής, καθότι η 
συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης 
καθίσταται χρονοβόρα και πολυδάπανη. 

 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

     

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης  ΠΝ  
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