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Σελίδα 1 

          ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 15/2021 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (α/α 

ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ : -145660-) Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με τθ διαδικαςία του 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου για τθν προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικών ςκαφών με 
δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, 
ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά.» 

 

Σχετ.  α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 β) Θ αρικ. 15/2021 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC009716862, ΑΔΑ: ΨΣΓΞ4653ΠΩ-ΞΩΠ, υςτθμικόσ Αρικμόσ : 
-145660-) θλεκτρονικοφ, διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με τθ διαδικαςία του Ανταγωνιςτικοφ Διαλόγου για τθν 
προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) 
επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ (εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ) τριάντα τεςςάρων 
εκατομμυρίων ευρϊ #34.000.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

 γ) Θ από 23-12-2021 επιςτολι διευκρινίςεων τθσ δικθγορικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Φορτςάκθσ, 
Διακόπουλοσ Μυλωνογιάννθσ & Συνεργάτεσ» θ οποία εςτάλθ μζςω ΕΣΘΔΘΣ τθν 23-12-2021 και ϊρα 
18:45:46. 

 δ) Θ από 27-12-2021 επιςτολι διευκρινίςεων του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «FERRETTI SECURITY 
DIVISION» θ οποία εςτάλθ μζςω ΕΣΘΔΘΣ τθν 27-12-2021 και ϊρα 18:00:32. 

 ε) Θ αρικ. πρωτ.: 2832.3/94834/2021/28-12-2021 Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009860480, ΑΔΑ: 9Η5Θ4653ΠΩ-ΓΛ) με κζμα «Ραράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
αιτθμάτων παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 15/2021 Διακιρυξθσ  (ΑΔΑΜ: 21PROC009716862, 
ΑΔΑ: ΨΤΓΞ4653ΡΩ-ΞΩΡ, Συςτθμικόσ Αρικμόσ: -145660-) θλεκτρονικοφ, διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με τθ 
διαδικαςία του Ανταγωνιςτικοφ Διαλόγου για τθν προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν με 
δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και 
με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ (εφόςον αςκθκοφν τα 
δικαιϊματα προαίρεςθσ) τριάντα τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ #34.000.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – 
ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.». 

 ςτ) Το από 28-12-2021 και ϊρασ 21:29:08 μινυμα μζςω ΕΣΘΔΘΣ του οικονομικοφ φορζα «Ferretti Security 
and Defence division» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί παροχισ διευκρινίςεων. 

 η) Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/94690/2021/28-12-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. 1
ο
 με κζμα 

«Απάντθςθ ςε διαβίβαςθ αιτιματοσ οικονομικοφ φορζα περί παροχισ διευκρινίςεων ςτθν αρικ. 15/2021 
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Σελίδα 2 

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ  Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με τθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου για τθν 
προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) 
επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά.». 

 θ) Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/95009/2021/29-12-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. 1
ο
 με κζμα 

«Απάντθςθ ςε διαβίβαςθ αιτιματοσ οικονομικοφ φορζα περί παροχισ διευκρινίςεων, ςτθν αρικ. 15/2021 
Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ  Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με τθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου για τθν 
προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) 
επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά.». 

 κ) Το από 29-12-2021 και ϊρασ 15:49:48 μινυμα μζςω ΕΣΘΔΘΣ του οικονομικοφ φορζα «Penguin Shipyard 
International Pte Ltd» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί παροχισ διευκρινίςεων. 

 ι) Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/95219/2021/30-12-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. 1
ο
 με κζμα 

«Απάντθςθ ςε διαβίβαςθ αιτιματοσ οικονομικοφ φορζα περί παροχισ διευκρινίςεων, ςτθν αρικ. 15/2021 
Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ  Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με τθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου για τθν 
προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) 
επιπλζον όμοιων, καινοφριων, αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά.». 

 

1. Αναφορικά με (γ), (δ), (ςτ) και (κ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 
15/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου για τθν «προμικεια πζντε (05) ταχφπλοων 
περιπολικϊν ςκαφϊν με δικαίωμα προαίρεςθσ μζχρι και πζντε (05) επιπλζον όμοιων, καινοφριων, 
αμεταχείριςτων, ςφγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ (εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ) τριάντα τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ 
#34.000.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων και των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμι», τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (145660), μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν 
επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 1.1 Πςον αφορά ςτο από 23-12-2021 και ϊρα 18:45:46 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. οικονομικοφ φορζα 
με τθν επωνυμία «Φορτςάκθσ, Διακόπουλοσ Μυλωνογιάννθσ & Συνεργάτεσ» *ςχετικό (γ)]: 

Ερώτθμα (α/α 01): 

1. Ωσ προσ την Αίτηςη Συμμετοχήσ 

Συναφϊσ με το υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Βϋ τθσ 
Διακιρυξθσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ για τθν περίπτωςθ οικονομικοφ φορζα που αποτελεί 
νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει μόνο του, χωρίσ να ςτθρίηεται ςε ικανότθτεσ τρίτου, εάν απαιτείται 
ςτθν αίτθςθ που κα υποβλθκεί να περιλαμβάνονται οι παράγραφοι υπ’  αρ. 2 και 3 ι αν αυτζσ κα 
αφαιρεκοφν τελείωσ, οπότε θ αίτθςθ ςυμμετοχισ κα αποτελείται μόνο από τισ παραγράφουσ υπ’ αρ. 
1 και 4.  

Σε περίπτωςθ που οι παράγραφοι υπ’ αρ. 2 και 3 απαιτείται να παραμείνουν, παρακαλοφμε 
επιβεβαιϊςτε:  

α) ωσ προσ τθν παράγραφο υπ’ αρ. 2, ότι ο πίνακασ κα υποβλθκεί κενόσ, αφοφ ο ςυμμετζχων 
οικονομικόσ φορζασ δεν επικαλείται ικανότθτεσ και πόρουσ τρίτου φορζα, 

β) ωσ προσ τθν παράγραφο υπ’ αρ. 4, ότι ωσ Διαχειριςτισ του Ζργου κα δθλωκεί ο ίδιοσ ο ςυμμετζχων 
οικονομικόσ φορζασ.  

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 01): 

Τα περί τρόπου υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, αναλφονται ςτον όρο 13.1.1. τθσ διακιρυξθσ. Ωσ 
προσ τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ αυτισ, ςτο Ραράρτθμα Β’ τθσ διακιρυξθσ και πριν τθν παρ. 2 
αναγράφεται ότι : ‘’ (Συμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ πόρων Τρίτων Φορζων) ‘’. Ωσ εκ τοφτου 
εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων δφναται να ςυμπλθρωκεί είτε 
το παρακάτω: ‘’ 2. Για τισ ανάγκεσ του Διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δθλϊνω/ουμε ότι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σελίδα 3 

δεν ςτθριηόμαςτε ςτισ ικανότθτεσ και πόρουσ τρίτου φορζα.’’ είτε να απαλειφκεί εντελϊσ το 
ςυγκεκριμζνο πεδίο υπ’ αρικ. 2. Τζλοσ εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ κα ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό 
μόνοσ του, χωρίσ να ςτθρίηεται ςε ικανότθτεσ τρίτου, τότε αυτόσ κα είναι και ο διαχειριςτισ του ζργου 
εκτόσ αν οριςκεί κάτι διαφορετικό. 

Ερώτθμα (α/α 02): 

2. Ωσ προσ το ΕΕΕΣ 

Συναφϊσ με τθ ςυμπλιρωςθ του ςθμείου «Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του Μζρουσ 

IV «Κριτιρια Επιλογισ» του ΕΕΕΣ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ςε ποιουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 
αντιςτοιχοφν τα κατωτζρω ερωτιματα και τι απαιτείται να περιλθφκεί ςτισ απαντιςεισ των 
οικονομικϊν φορζων βάςει των απαιτιςεων των οικείων όρων τθσ Διακιρυξθσ:  

(α) «Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για την εξαςφάλιςη τησ ποιότητασ» όπου ηθτείται: «Ο οικονομικόσ 
φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ:»,  

(β) «Τεχνικό προςωπικό ή τεχνικζσ υπηρεςίεσ για τον ζλεγχο τησ ποιότητασ» όπου ηθτείται:  «Ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. Όςον αφορά το τεχνικό 
προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, 
αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 
ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.»,  

(γ) «Μηχανήματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ» όπου ηθτείται: «Ο οικονομικόσ φορζασ κα 
ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ:» και  

(δ) «Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων» όπου ηθτείται: «Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν 
και επαγγελματικϊν προςόντων κατζχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ) β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:». 

 Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 02): 

Σε ότι αφορά τθν διευκρίνθςθ ωσ προσ το ΕΕΕΣ και πιο ςυγκεκριμζνα για τα (α) και (γ) ερωτιματα, 
απαιτείται τουλάχιςτον θ διλωςθ των απαιτουμζνων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 8.6., 8.3. 
παρ. (γ) και 9.3.5. παρ. (γ) του κεφαλαίου Β, τθσ (β) ςχετικισ. Ακολοφκωσ για τα (β) και (δ) ερωτιματα, 
απαιτοφνται τουλάχιςτον τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 8.3. παρ. (β) και 9.3.5. παρ. (β) του κεφαλαίου Β, 
τθσ (β) ςχετικισ. 

 

 1.2 Πςον αφορά ςτο από 27-12-2021 και ϊρα 18:00:32 μινυμα μζςω ΕΣΘΔΘΣ του οικονομικοφ φορζα 
με τθν επωνυμία «FERRETTI SECURITY DIVISION» *ςχετικό (δ)]: 

Ερώτθμα (α/α 03): 

1. Ωσ προσ την Αίτηςη Συμμετοχήσ 

Συναφϊσ με το υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Βϋ τθσ 
Διακιρυξθσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ για τθν περίπτωςθ οικονομικοφ φορζα που αποτελεί 
νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει μόνο του, χωρίσ να ςτθρίηεται ςε ικανότθτεσ τρίτου, εάν απαιτείται 
ςτθν αίτθςθ που κα υποβλθκεί να περιλαμβάνονται οι παράγραφοι υπ’  αρ. 2 και 3 ι αν αυτζσ κα 
αφαιρεκοφν τελείωσ, οπότε θ αίτθςθ ςυμμετοχισ κα αποτελείται μόνο από τισ παραγράφουσ υπ’ αρ. 
1 και 4.  

Σε περίπτωςθ που οι παράγραφοι υπ’ αρ. 2 και 3 απαιτείται να παραμείνουν, παρακαλοφμε 
επιβεβαιϊςτε:  
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Σελίδα 4 

α) ωσ προσ τθν παράγραφο υπ’ αρ. 2, ότι ο πίνακασ κα υποβλθκεί κενόσ, αφοφ ο ςυμμετζχων 
οικονομικόσ φορζασ δεν επικαλείται ικανότθτεσ και πόρουσ τρίτου φορζα, 

β) ωσ προσ τθν παράγραφο υπ’ αρ. 4, ότι ωσ Διαχειριςτισ του Ζργου κα δθλωκεί ο ίδιοσ ο ςυμμετζχων 
οικονομικόσ φορζασ.  

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 03): 

Ωσ διευκρίνιςθ ςε ερϊτθμα (α/α 01) 

Ερώτθμα (α/α 04): 

2. Ωσ προσ το ΕΕΕΣ 

Συναφϊσ με τθ ςυμπλιρωςθ του ςθμείου «Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του Μζρουσ 

IV «Κριτιρια Επιλογισ» του ΕΕΕΣ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ςε ποιουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 
αντιςτοιχοφν τα κατωτζρω ερωτιματα και τι απαιτείται να περιλθφκεί ςτισ απαντιςεισ των 
οικονομικϊν φορζων βάςει των απαιτιςεων των οικείων όρων τθσ Διακιρυξθσ:  

(α) «Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για την εξαςφάλιςη τησ ποιότητασ» όπου ηθτείται: «Ο οικονομικόσ 
φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ:»,  

(β) «Τεχνικό προςωπικό ή τεχνικζσ υπηρεςίεσ για τον ζλεγχο τησ ποιότητασ» όπου ηθτείται:  «Ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. Όςον αφορά το τεχνικό 
προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, 
αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 
ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.»,  

(γ) «Μηχανήματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ» όπου ηθτείται: «Ο οικονομικόσ φορζασ κα 
ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ:» και  

(δ) «Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων» όπου ηθτείται: «Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν 
και επαγγελματικϊν προςόντων κατζχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ) β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 04): 

Ωσ διευκρίνιςθ ςε ερϊτθμα (α/α 02) 

 

 1.3 Πςον αφορά ςτο από 28-12-2021 και ϊρα 21:29:08  μινυμα μζςω ΕΣΘΔΘΣ του οικονομικοφ φορζα 
με τθν επωνυμία «FERRETTI SECURITY DIVISION» *ςχετικό (ςτ)+: 

Ερώτθμα (α/α 05): 

1. Ωσ προσ τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθοφν 

Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι ςτθν παροφςα φάςθ, για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται ςφμφωνα με τα άρκρα 13.2, 9.1 και 9.2 τθσ Διακιρυξθσ να υποβάλουν 
μόνο:  

(α) Αίτθςθ ςυμμετοχισ (κατά το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Βϋ τθσ Διακιρυξθσ) και (β) ΕΕΕΣ. 

Περαιτζρω, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε μασ ότι όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 
9.3 κα υποβλθκοφν από τον προςωρινό ανάδοχο και όχι με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. 

 

 

ΑΔΑ: 6Α1Ε4653ΠΩ-ΗΤ4



 

 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ταμείο Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ   

 

Σελίδα 5 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 05): 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ειδικότερα του άρκρου 104 του ν. 4412/16 
όπωσ αυτό ίςχυε κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ εν κζματι διακιρυξθσ «1. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ, 
κακϊσ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
κρίνονται: α) κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι τθσ προςφοράσ, με τθν 
υποβολι του ΕΕΕΣ, β) κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 και γ) κατά τθν εξζταςθ 
τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν περ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105, περί 
κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. (…)».  

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα ζγγραφα τθσ 
αρικ. 15/2021 διακιρυξθσ, πρζπει να ςυντρζχουν και κρίνονται ςε 3 χρονικά ςθμεία, όπωσ αυτά 
αναφζρκθκαν παραπάνω. Εξαιτίασ τθσ αναγκαιότθτασ ανάπτυξθσ του ευρφτερου δυνατοφ υγιοφσ 
ανταγωνιςμοφ αναμορφϊκθκε προςφάτωσ το νομοκετικό πλαίςιο περί δθμοςίων ςυμβάςεων και 
παρζχεται πλζον θ δυνατότθτα (βλζπε άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2021) διόρκωςθσ ι 
ςυμπλιρωςθσ επιμζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, υπό τθν προχπόκεςθ βάςει 
τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ του νόμου «(…) να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ αίτθςθ αυτι, τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αφορά ςτοιχεία ι 
δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτήρασ ςε ςχζςη με 
το πζρασ τησ προθεςμίασ που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητασ. Τα ανωτζρω ιςχφουν 
κατϋαναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα 
αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. (…)». 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 8.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 8.3 ζωσ 8.7  τθσ 
διακιρυξθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 
1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν διακιρυξθ Ραράρτθμα Γ, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  
του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.   

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 8.2. και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 8.3 ζωσ 8.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά του άρκρου 9.3 τθσ διακιρυξθσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, 
να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ.  

Ερώτθμα (α/α 06): 

 2. Ωσ προσ την ηλεκτρονική υποβολή μζςω ΕΣΗΔΗΣ 

Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε/διευκρινίςτε μασ τα εξισ: 
α) Ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι αρκεί ςτα 
ςχετικά πεδία να ςυμπλθρωκεί θ απάντθςθ «ΝΑΙ» ι να επαναλθφκεί αυτολεξεί θ αντίςτοιχθ Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι. 

  
 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_3_c
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Σελίδα 6 

Ειδάλλωσ, διευκρινίςτε μασ τι απαιτείται να απαντθκεί ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία ςτθν παροφςα φάςθ του 
Διαγωνιςμοφ και βάςει των όρων τθσ Διακιρυξθσ. 
 
β) Ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Καρτζλασ «Παραπομπζσ» για τθν τεκμθρίωςθ των Απαιτιςεων, 
παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι αρκεί ςτα οικεία πεδία να ςυμπλθρωκεί παφλα («-») ι τελεία («.»), όπωσ 
αναφζρεται ςτο Εγχειρίδιο Θλεκτρονικισ Υποβολισ Ρροςφοράσ Ζκδοςθ 1.00-22/11/2013 (ςελ. 53) και 
δεδομζνου ότι θ Διακιρυξθ δεν απαιτεί να τεκμθριωκοφν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ δια παραπομπισ. 

 

  
 
Ειδάλλωσ, λαμβανομζνων υπόψθ των εγγράφων που πρζπει να υποβλθκοφν με τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ 
(δθλαδι μόνο θ Αίτθςθ ςυμμετοχισ και το ΕΕΕΣ), διευκρινίςτε μασ τι απαιτείται να απαντθκεί ςτα πεδία 
των Ραραπομπϊν. 
 
γ) ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ςτο πεδίο «Σιμι 
Απάντθςθσ» κα αναγραφεί θ τιμι «3400000», δθλαδι θ προχπολογιςκείςα τιμι ςε ευρϊ ανά ηθτοφμενο 
ςκάφοσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

  

 
 Ειδάλλωσ, διευκρινίςτε μασ τι απαιτείται να αναγραφεί ςτθν παροφςα φάςθ του Διαγωνιςμοφ και ενόψει 
των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ. 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 06): 

Σε απάντθςθ των παραπάνω ερωτθμάτων, και για τθν ορκι υποβολισ προςφοράσ, ςασ γνωρίηουμε ότι 
ςχετικοί τυγχάνουν οι όροι του κεφαλαίου 13 τθσ διακιρυξθσ. Ρεραιτζρω για τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
οδθγίεσ επί τθσ ςυςτθμικισ υποβολισ προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ηθτοφν οδθγίεσ από 
το τμιμα Βοικεια και Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογϊν και Χρθςτϊν ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ ςτο ακόλουκο link 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page266.jspx?_afrLoop=13028067286555854#%40%3F_afrLoop%3D130280672865
55854%26_adf.ctrl-state%3Dbo84cgnku_97  

 

 1.4 Πςον αφορά ςτο από 29-12-2021 και ϊρασ 15:49:48 μινυμα μζςω ΕΣΘΔΘΣ του οικονομικοφ φορζα 
«Penguin Shipyard International Pte Ltd» *ςχετικό (κ)]: 

Ερώτθμα (α/α 07): 

Αξιότιμοι Κφριοι, 

Σε ότι αφορά ςτθν ενδεχόμενθ ςυμμετοχι μασ ςτον Διεκνι Διαγωνιςμό του κζματοσ, κα κζλαμε να ςασ 
ενθμερϊςουμε για τα κάτωκι:  

1. Με ζκπλθξθ διαβάςαμε ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ότι για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, απαιτείται θ ανάγκθ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν φορζων με το πρότυπο ISO 
14001/2015. Η ζκπλθξι μασ αυτι οφείλεται:   

i. ςτο ότι θ απαίτθςθ αυτι δεν ςυνθκίηεται ςτουσ διαγωνιςμοφσ για τθν πρόςκτθςθ περιπολικϊν και 
άλλων ςκαφϊν, όπωσ ςυνάγεται και από τισ προθγοφμενεσ προκθρφξεισ τθσ Υπθρεςίασ ςασ, κατά τθν 
τελευταία 10-ετία.  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page266.jspx?_afrLoop=13028067286555854#%40%3F_afrLoop%3D13028067286555854%26_adf.ctrl-state%3Dbo84cgnku_97
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page266.jspx?_afrLoop=13028067286555854#%40%3F_afrLoop%3D13028067286555854%26_adf.ctrl-state%3Dbo84cgnku_97
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page266.jspx?_afrLoop=13028067286555854#%40%3F_afrLoop%3D13028067286555854%26_adf.ctrl-state%3Dbo84cgnku_97
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Σελίδα 7 

ii. Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ του καλοκαιριοφ (ωσ ςχετ.) που ςυμμετείχαμε και κατά τθν οποία 
είχαμε τθν ευκαιρία να ςασ παρουςιάςουμε τισ  δυνατότθτζσ μασ, αλλά κυρίωσ να ςυηθτιςουμε τισ 
πτυχζσ τουσ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ και να ςασ ενθμερϊςουμε ςε κζματα κόςτουσ, καταςκευισ, 

χρονοδιαγραμμάτων, επιδόςεων  και πρότερθσ εμπειρίασ, ουδζποτε τζκθκε ςαν κζμα αλλά και ςαν 
απαίτθςθ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ απαιτιςεισ πιςτοποίθςθσ, όπωσ πχ SOLAS, HSC Code, ISO 9001 κλπ.  

2.   Το Ναυπθγείο μασ, αλλά και ολόκλθροσ ο Όμιλοσ ςτον οποίο ανικουμε (Penguin International 
Limited), είναι ιδιαίτερα ευαιςκθτοποιθμζνο ςτα κζματα τθσ οικολογίασ και τθσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και θ εκπλιρωςθ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων είναι ςε μζγιςτο βακμό, μζροσ των 
βαςικϊν αξιϊν μασ. Αξίηει εδϊ να αναφερκεί θ καταςκευι και λειτουργία του πρϊτου υβριδικοφ 
επιβατθγοφ Πλοίου τθσ Σιγκαποφρθσ,  θ πρόςφατθ ανάκεςθ για τθν καταςκευι και λειτουργία 3 
πλιρωσ θλεκτρικϊν πλοίων για τθ Shell, ενϊ ςυνεχίηουμε να προςπακοφμε να αναπτφξουμε νζεσ 
τεχνολογίεσ που δθμιουργοφν ςθμαντικι μείωςθ των εκπομπϊν καυςαερίων και ρίπων.   

3. Παρά το γεγονόσ ότι ςυμμορφωνόμαςτε ιδθ με το εν λόγω πρότυπο (ISO 14001) το οποίο είναι 
ουςιαςτικά ενςωματωμζνο ςτισ πρακτικζσ και ςτον τρόπο λειτουργίασ μασ, εντοφτοισ δεν ζχουμε 
πιςτοποιθκεί γι’ αυτό και προφανϊσ, δεν προλαβαίνουμε να πιςτοποιθκοφμε και ςε τόςο ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα. Επικουρικά, αναφζρεται ότι ςτο πλαίςιο των ανωτζρω, ςτθν Εταιρεία μασ ζχει 
απονεμθκεί από τθν Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), μία εκελοντικι περιβαλλοντικι 
πρωτοβουλία τθσ Σιγκαποφρθσ, το logo Low Carbon SG.    

4. Στο πλαίςιο αυτό, ερωτάςκε εάν θ απαίτθςθ φπαρξθσ πιςτοποίθςθσ του οικονομικοφ φορζα κατά ISO 
14001 ι αντίςτοιχου/ αυςτθρότερου προτφπου, αφορά χρονικά ςτθ διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου ι ςτθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ των υπό προμικεια Ταχφπλοων Περιπολικϊν Σκαφϊν, ιτοι 
όπωσ το ςχετικό πιςτοποιθτικό να δφναται να ςασ υποβλθκεί ταυτόχρονα με τθν παράδοςθ του πρϊτου 
Σκάφουσ, ι εναλλακτικά κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.    

5. Προσ ενθμζρωςι ςασ, επιςυνάπτεται θ Ζκκεςθ Βιωςιμότθτασ (Sustainability Report) τθσ εταιρείασ 
μασ, ςτθν οποία  επιςθμαίνονται οι προςπάκειζσ μασ, προκειμζνου Η Penguin να είναι ζνα Οργανιςμόσ 
που ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα δίνει προτεραιότθτα όχι μόνο ςτο επιχειρείν, αλλά και ςτθν μείωςθ 
του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ ολόκλθρου του ομίλου, ϊςτε ςτο πλαίςιο τθν κοινωνικισ μασ 
ευκφνθσ, να φροντίςουμε για ζνα κακαρότερο περιβάλλον.  

6. Τελειϊνοντασ, κα κζλαμε να τονίςουμε, ότι ζχουμε τόςο τθν επικυμία αλλά και κφρια τθν 
αποδεδειγμζνθ δυνατότθτα να καταςκευάςουμε ςκάφθ υψθλοτάτων προδιαγραφϊν και ποιότθτασ,  
ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα, για τα παγκόςμια δεδομζνα. 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 07): 

Για τθν περίπτωςθ που κάποιοσ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, θ ανακζτουςα αρχι, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 8.6 τθσ (β) ςχετικισ Διακιρυξθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για 
ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα 
μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Ρζραν των ανωτζρω διευκρινίηεται ςαφϊσ ςτθν παρ 9.3.6. ανωτζρω (β) ςχετικισ, ότι εάν ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά, κα κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία 
κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 15/2021 Διακιρυξθσ. 

3. Θ παροφςα κα καταχωρθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και 
κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (www.ynanp.gr). Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ταμείο Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ   
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4. Θ παροφςα να καταχωρθκεί ςτο ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτο ςυςτθμικό διαγωνιςμό με αρικμό -145660- 
και να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-  

Ο Τπουργόσ 
 
 

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
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1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ (Α/Α ΤΣΘΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : -145660-) 
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ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΤΣΘ) 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ: 
1. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ/ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΑ ΚΑΙ ΘΕΩΘΣΕΙΣ 
2. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ & ΑΣΥΛΟΥ/ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ:  
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. 
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. Α’  
7. Υ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΡΟ.Ρ. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1o - 4o 
11. ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ 
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