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ΠΡΟ:ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΛΝΑΚΑ ΔΛΑΝΟΜΘ 

   
 

ΚΕΜΑ: Κακοριςμόσ διαδικαςίασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ κατατικζντεσ φακζλουσ αιτιςεων ςυμμετοχισ-
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ για τθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΛ.Π.Ε.Α. 2ου 
κακϊσ και ςτισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ επ’ αυτϊν για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΚΕ)» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
  

ΑΠΟΦΑΘ  

ΤΠΟ ΤΡΓΟ Τ ΝΑΤΣ ΛΛΛΑ  ΚΑΛ  

ΝΘ ΛΩΣΛΚΘ  ΠΟΛ ΛΣ ΛΚΘ    

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)Σου ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
β) Σου ν. 1497/1984 (Αϋ188 ) «Κφρωςθ φμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν 
δθμόςιων εγγράφων». 
γ) Σου ν. 2121/1993 «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25). 
δ) Σου ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
ε) Σου ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
ςτ) Σου ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
η) Σου ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του 
Ε..Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ 
και τθσ απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) 
«Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ». 
θ) Σου ν. 3469/2006 (Αϋ 131 ) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ». 
κ) Σου ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» (Α’ 204). 
ι) Σου ν. 3978/2011 (Αϋ 137) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Τπθρεςιϊν και Προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ και 
τθσ Αςφάλειασ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/81/ΕΚ – Ρφκμιςθ κεμάτων του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ», όπωσ 
ιςχφει. 
ια) Σου άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ 
με κλιρωςθ» (Α’ 226). 
ιβ) Σου ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» (Α’ 52). 
ιγ) Σου ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102). 
ιδ) 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). 
ιε) 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. 
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ιςτ) 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. 
ιη) 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. 
ιθ) Σου ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδίωσ το άρκρο 15 αυτοφ. 
ικ) Σου ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, (…) 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «τρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει 
κακοριςκεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
κ) Σου ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των 
επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, 
χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», (Α’ 52). 
κα) Σου ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27

θσ
 Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27

θσ
 Απριλίου 2016 και άλλεσ 

διατάξεισ.» (Α’ 137). 
κβ) Σου ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ»(Aϋ 84) και β) τθσ από 
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 
104). 
κγ) Σου ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για 
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 
κδ) Σου ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 
και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184). 
κε) Σου π.δ. 28/28 Λουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
κςτ) Σου π.δ. 18/1989 (Αϋ8 ) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων για το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». 
κη) Σου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 98), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κθ) Σου π.δ. 3/2008 (Αϋ 3) «Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ». 
κκ) Σου π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34). 
κι) Σου π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
κια) Σου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145). 
κιβ) Σου π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26). 
κιγ) Σου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Α’ 121) και 

2. Σισ Αποφάςεισ:  
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. Φ.120/1/136775 .486/14-2-2005 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ από το Γενικό 
Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ του Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφαλείασ (ΕΚΒΑ)» (Β’ 336), όπωσ ιςχφει. 
δ) Σθν  αρικ. 20977/2007 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673). 
ε) Θ αρικ. Φ.900/2553/.751/12 (Βϋ 746) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ Δικαιολογθτικϊν και Διαδικαςιϊν που απαιτοφνται 
για τθν ζκδοςθ αδειϊν ειςαγωγισ ι Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Ειςαγωγισ, Ειςόδου, Εξαγωγισ, Μεταφοράσ (εντόσ 
Ελλάδοσ), Πιςτοποιθτικοφ Σελικοφ Χριςτθ (End User Certificate), Διαμετακόμιςθσ μζςω Ελλάδοσ, «Γενικι Άδεια 
Καταςκευισ-Εμπορίασ» των υλικϊν με ςτρατιωτικό προοριςμό, που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 1 του ν.2168/1993, 
όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχομζνων προϊόντων «Διπλισ 
Χριςθσ» του κανονιςμοφ του υμβουλίου τθσ EE 428/2009 κακϊσ και των τροποποιιςεϊν του, που ενςωματϊκθκαν 
ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με απόφαςθ του ΤΠΟΙΟ (υπ’ αρικμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίηονται για 
τισ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ι για εξαγωγζσ ςε άλλα κράτθ». 
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ςτ) Σθν αρικ. 57654/22-5-2017 Τπουργικι Απόφαςθ  «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
(Β’ 1781), 
η) Σθν αρικ. 03/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ. 
θ) Σθν αρικ. Φ. 120/01/510313/.94 Απόφαςθ Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ 
Αςφαλείασ (ΕΚΑ)» (Βϋ683/27-02-2018), 
κ) Σθν αρικ. πρωτ.: 2834.5/37991/2020/19-6-2020 (ΑΔΑ:62Β64653ΠΩ-ΤΣΘ) Απόφαςθ κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. με κζμα: 
«Ζγκριςθ Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν «Ανάπτυξθ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (Ε..Ο.Κ.Ε.)». 
ι) Σθν  αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/40977/2020/30-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΦ4653ΠΩ-ΣΩΝ) Απόφαςθ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ου
  με κζμα «υγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

Δθμόςιασ φμβαςθσ και (ii) Αξιολόγθςθσ των Προςφυγϊν, για τθν διενζργεια κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ 
προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο “Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(ΕΟΘΕ)” ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%), του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί με 
τισ αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/73291/2020/2-11-2020 (ΑΔΑ: 94ΚΝ4653ΠΩ-25Ε) και 2831.8-1/87401/2020/31-12-2020 
(ΑΔΑ: ΨΤΨΗ4653ΠΩ-Ε6Ο) Αποφάςεισ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ου
 . 

3. Σθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Κ1Β4653ΠΩ-0ΛΜ) 
με κζμα: «Διακιρυξθ αρικ. 04/2020 Κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο 
«Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (Ε..Ο.Θ.Ε.)» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά». 

4. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/49816/2020/31-7-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7130680, ΑΔΑ: 6Κ654653ΠΩ-ΒΩ) με κζμα: ‘’Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ 
τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για τθν προμικεια 

ςυςτιματοσ με τίτλο ‘’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (Ε..Ο.Θ.Ε.)’’ 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α. 24%) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, κατά τριάντα πζντε 
(35) θμερολογιακζσ θμζρεσ».’’ 

5. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/59674/2020/16-9-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7318050, ΑΔΑ: ΨΞΠΧ4653ΠΩ-ΡΨΨ) με κζμα: ’’Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων 
ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για τθν 

προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο  ‘’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(Ε..Ο.Θ.Ε.)’’  ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€#  
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά,  κατά είκοςι μία (21) θμερολογιακζσ θμζρεσ».’’ 

6. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/65818/2020/7-10-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7435621, ΑΔΑ: ΨΣ84653ΠΩ-3Ο6) με κζμα: ‘’Σρίτθ (3

θ
) παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων 

ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

  για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για τθν 
προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ‘’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(Ε..Ο.Θ.Ε.)’’ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, κατά δεκατζςςερισ (14) θμερολογιακζσ θμζρεσ.‘’  

7. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/69167/2020/16-10-2020 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑ: 6ΘΤΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ) 
με κζμα: ‘’Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ διεκνοφσ ςυμμετοχισ για τθν 
προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(Ε..Ο.Θ.Ε.)»‘’. 

8. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/71975/2020/27-10-2020 Ανακοίνωςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα: 
‘’Ανακοίνωςθ αναφορικά με τθν αποςφράγιςθ των υποβλθκείςων αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
  (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ), όπωσ ζχει παρατακεί, θ οποία κα 

πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 30-10-2020 και ϊρα 11:00- Λιψθ μζτρων ςτο πλαίςιο αποφυγισ διαςποράσ του 
covid-19.’’ 

9. Σισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των κάτωκι οικονομικϊν φορζων: 
i. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «General Dynamics Mission Systems-Italy SrL» (αρικ. πρωτ.:6244/27-

10-2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

ii. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «INTRACOM ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΣΘΛΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ» με 

διακριτικό τίτλο «INTRACOM TELECOM» ( αρικ. πρωτ.: 6301/29-10-2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 
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iii. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «COSMOTE Κινθτζσ Σθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.:6282/29-10-

2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

iv. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «HENSOLDT.Optronics.GmbH», (αρικ. πρωτ.: 6294/29-10-2020 

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

v. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «ΣΕΡΝΑ ΟΜΛΛΟ ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ» (αρικ. πρωτ.: 6283/29-10-2020 

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

vi. Ζνωςθ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΕΝΩΘ ΕΣΑΛΡΕΛΩΝ VODAFONE-G4S» (αρικ. πρωτ.: 6291/29-10-2020 

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

vii. Ζνωςθ εταιρειϊν «ΜΤΣΛΛΘΝΑΛΟ Α.Ε. - Elbit Systems C4I and Cyber Ltd.» (αρικ. πρωτ.: 6296/29-10-2020 

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

viii. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «INDRA SISTEMAS S.A.» (αρικ. πρωτ.: 6303/29-10-2020 ειςερχόμενθσ 

αλλθλογραφίασ ΔΙ.Π.Ε.Α.). 

ix. Ζνωςθ «IDE-INTRAKAT» θ οποία παρζδωςε τον φάκελο τθν 30-10-2020 και ϊρα 10:35 απευκείασ ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι. 

x. Ζνωςθ εταιρειϊν «ΣΕΧΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΧΡΛΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΛΝΛΔΘ Α.Ε. – TSG IT Advanced Systems 

Ltd – TAR IDEAL CONCEPTS LTD» θ οποία παρζδωςε τον φάκελο τθν 30-10-2020 και ϊρα 10:40 απευκείασ ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι.  

10. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.2/76347/2020/13-11-2020 (ορκι επανάλθψθ) ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

. 

11. Σο αρικ. πρωτ.: 2832.1/80369/2020/1-12-2020 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

. 

12. Σισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των αιτιςεων 
ςυμμετοχισ τθσ Α’  Φάςθσ του διαγωνιςμοφ. 

13. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ τθσ διαδικαςίασ πρόςβαςθσ των ςυμμετεχόντων ςτα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ 
των ζτερων ςυμμετεχόντων ςτθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
, κατά τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 79 πργ. 2 του ν.3978/2011, όπωσ ιςχφει. 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

1. Σον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ πρόςβαςθσ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτισ 

υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ (υπό ςτοιχείο 9 του προοιμίου τθσ παροφςθσ) κακϊσ επίςθσ και ςτισ 

παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ επί των υποβλθκειςϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ των ζτερων ςυμμετεχόντων ςτθν Α’ 

Φάςθ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο 

“Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (Ε..Ο.Θ.Ε.)”.  

2. Θ πρόςβαςθ των αιτοφντων ςτα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ των ζτερων ςυμμετεχόντων να 

πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά μζςω τθσ αυτοπρόςωπθσ παρουςίασ εκπροςϊπων εκάςτου ςυμμετζχοντοσ 

οικονομικοφ φορζα, ιτοι με τθν διαδικαςία που ακολουκικθκε μετά τθν αποςφράγιςθ των αιτιςεων 

ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα υπό ςτοιχεία 10 και 11 του προοιμίου τθσ παροφςθσ ζγγραφα και κατά τα 

προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ α’ του πρϊτου εδαφίου τθσ πργ. 4 του άρκρου 5 του ν.2690/1999 (Κϊδικασ 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ). 

3. Ειδικότερα, κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ, αναφορικά με τα δικαιολογθτικά, ςτα οποία επικυμοφν να ζχουν εκ νζου πρόςβαςθ, να εκδίδεται 

πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κακορίηοντασ τθν θμζρα και τθν ϊρα που οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ 

κα προςζρχονται ςτα γραφεία αυτισ [αίκουςα 154 του 1ου ορόφου του Τπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, T.K. 185 10)], ζωσ δφο (02) 

εκπρόςωποι του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα (νόμιμα εξουςιοδοτθκζντων προσ τοφτο), τθρουμζνων όλων 

των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, που αφοροφν ςτθν εξυπθρζτθςθ κοινοφ ςτισ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

4. Σα αιτιματα τθσ παραγράφου 3 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

5. θμειϊνεται ότι θ πρόςβαςθ ςτισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ κακϊσ επίςθσ και ςτισ 

παραςχεκείςεσ διευκρινίςεισ των ζτερων ςυμμετεχόντων να γίνεται μόνο ςτα ζγγραφα, τα οποία οι 
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τελευταίοι δεν κα ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά, ρθτά με τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα». Σα ζγγραφα τα οποία δεν φζρουν τθν προαναφερκείςα ζνδειξθ, να τίκενται ςτθ διάκεςθ των 

αιτοφντων ςυμμετεχόντων. Διευκρινίηεται ότι για όςα δικαιολογθτικά δεν ζχουν αποχαρακτθριςκεί, να 

παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτά μόνο κατόπιν ρθτισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ των προςφερόντων.  

6. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ), ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτθν διαδρομι: «Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν » και ςτο 

ςφνδεςμο «Σακτικοί Διαγωνιςμοί», κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr) ςτο 

ςφνδεςμο «Διαγωνιςμοί – Διαβουλεφςεισ» και ςτο ςφνδεςμο «Ανακοινϊςεισ»  και να κοινοποιθκεί για 

εκτζλεςθ.  
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
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ΠΛΝΑΚΑ ΔΛΑΝΟΜΘ:  
Λ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΛΑ:  
1. «IDE-INTRAKAT» 
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Ο
 ΧΛΜ. ΝΕΑ ΟΔΟΤ ΠΑΛΑΝΛΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΚ: 19441 ΚΟΡΩΠΛ ΑΣΣΛΚΘ,  

ΣΘΛ: 2106678527, Θ/Σ: GTSO@INTRACOMDEFENSE.COM , THPROK@INTRACOMDEFENSE.COM 
2. «GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS-ITALY SRL»  

VIALE EGEO 100/106, 00144 ROME, ITALY, 
TEL.: 0039 (06) 50395408, Θ/Σ: RICCARDO.SPENZA@GD-MS.IT , INFO@GD-MS.IT  

3. «INTRACOM TELECOM» 
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Ο
 ΧΛΜ. ΝΕΑ ΟΔΟΤ ΠΑΛΑΝΛΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΚ: 19002 ΠΑΛΑΝΛΑ ΑΣΣΛΚΘ,  

ΣΘΛ: 2106671000, Θ/Σ: KTIB@INTRACOM-TELECOM.COM , KK@INTRACOM-TELECOM.COM  
4. «COSMOTE ΚΛΝΘΣΕ ΣΘΛΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΕ Α.Ε.» 

ΛΕΩΦ. ΚΘΦΛΛΑ 99, ΣΚ: 15124 ΜΑΡΟΤΛ ΑΣΣΛΚΘ, 
ΣΘΛ: 2106177483, Θ/Σ: LVASILAK@OTE.GR, LANTONOPOULOS@OTE.GR  

5. «HENSOLDT.OPTRONICS.GMBH» 

CARL-ZEISS-STR. 22, PC: 73447 OBERKOCHEN, GERMANY 
TEL.: 0049 (0) 73649557-0, Θ/Σ: THOMAS.ATHANASIOU@HENSOLDT.NET 

6. «ΣΕΡΝΑ ΟΜΛΛΟ ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ» 

ΛΕΩΦΌΡΟ ΜΕΟΓΕΜΩΝ 85, ΣΚ: 11526 ΑΚΙΝΑ ΑΣΣΛΚΙ 
ΣΘΛ: 2106968000, Θ/Σ: TENDERS@TERNA.GR 

7. «ΕΝΩΘ ΕΣΑΛΡΕΛΩΝ VODAFONE-G4S» 

ΣΗΑΒΖΛΛΑ 1-3, ΣΚ: 15231 ΧΑΛΆΝΔΡΛ ΑΣΣΛΚΙ 
ΣΘΛ: 6940076000, Θ/Σ: PARIS.DELIGIANNAKIS@VODAFONE.COM, STELLA.TRIANTAFYLLOU@GR.G4S.COM 

8. «ΜΤΣΛΛΘΝΑΛΟ Α.Ε. - ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER LTD» 

ΑΡΣΕΜΛΔΟ 8, ΣΚ: 15125 ΜΑΡΟΤΛ ΑΣΣΛΚΘ 
ΣΘΛ: 2102709200, Θ/Σ: PANAGIOTIS.GARDELINOS@METKA.COM, CHRIS@GLADIUS.GR , 
DIMITRIS.ORFANOS@METKA.COM 

9. «ΣΕΧΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΧΡΛΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΛΝΛΔΘ Α.Ε. – TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD – TAR IDEAL 

CONCEPTS LTD» 

ΓΕΡΜΑΝΛΚΘ ΧΟΛΘ ΑΚΘΝΩΝ 10 (ΠΡΩΘΝ ΗΘΡΛΔΘ), ΣΚ: 15123, ΜΑΡΟΤΛ ΑΣΣΛΚΘ 
ΣΘΛ: 2106100500, Θ/Σ: S.KARASOUTAS@CONSTANTINIDIS.ORG , CDCINBOX@GMAIL.COM  

10. «INDRA SISTEMAS S.A.» 

AVENIDA DE BRUSELAS 35, ALCOBENDAS PC: 28108 MADRID 
tel.: 0034 629336327, Θ/Σ: cgbeltran@indra.es, s.chatzigiannidou@zeya.com , n.gkouma@zeya.com 
 

11. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΟΤ 
ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ 
ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΘΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΘΡΘΘ (Ε..Ο.Θ.Ε.)» (ΜΕΩ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΘ) 

II. ΕΩΣΕΡΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ:  
1. Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.) 
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IFIGENEIA
SPYRIDOULA PAPOULIA
Ημερομηνία: 2021.10.26 12:43:35 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο

ΑΔΑ: Ω8ΧΣ4653ΠΩ-82Σ



3. Γρ. κ. Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 
4. Γρ. κ. Βϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 
5. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ. (υ.τ.α.)  
6. Γρ. κ. Δ.Κ. Β.’ (υ.τ.α.) 
7. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’ (υ.τ.α.) 
8. Γρ. κ. Δ.Κ. Δ.’ (υ.τ.α.) 
9. Τ.Ο.Θ.Ε. 

ΑΔΑ: Ω8ΧΣ4653ΠΩ-82Σ


