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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                Ρειραιάσ, 29 Αυγοφςτου  2022 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                 Αρικ.πρωτ.:2832.1/60582/2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ 2o ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ  

Ταχ. Δ/νςθ       : Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2  
Ταχ. Κϊδικασ  : 185 10 ΡΕΛΑΛΑΣ  
Τθλζφωνο        : 213-137 4653/4606/1081  
Θ/Τ                    : dipea.b@yna.gov.gr   

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

ΘΕΜΑ: Απόφαςθ Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Ποιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) τθσ αρικ. 
04/2020 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου  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. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ  

ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  

ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  

1. Σθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ τισ διατάξεισ: 
α) Του ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81). 
β) Του ν. 1497/1984 «Κφρωςθ Σφμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμόςιων 

εγγράφων» (Αϋ188). 
γ) Του ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα» (Α' 25). 
δ) Του ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
ε) Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45). 
ςτ) Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248). 
η) Του 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.Σ.., του π.δ/τοσ 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»

1
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 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 Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 
1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ». 

θ) Του ν. 3469/2006 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ131). 
κ) Του ν. 3978/2011 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Υπθρεςιϊν και Ρρομθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ και τθσ 

Αςφάλειασ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/81/ΕΚ – φκμιςθ κεμάτων του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ» 
(Αϋ137). 

                                                           
1
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 

8 του Ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €). 
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ι) Του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 204). 

ια) Του ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102). 
ιβ) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα 

τθσ Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου 2011 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107). 

ιγ) Του 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). 

ιδ) Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74). 

ιε) Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 

ιςτ) Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίωσ το άρκρο 15 αυτοφ. 

ιη) Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, (…) 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει 
κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ιθ) Του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8

θσ
 Λουνίου 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 Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 52).  

ικ) Του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 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 Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137).  

κ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για 
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 

κα) Του 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).  

κβ) Του ν. 4919/2022 «Σφςταςθ εταιρειϊν μζςω των Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ (Υ.Μ.Σ.) και τιρθςθ του Γενικοφ 
Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) - Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20ισ Λουνίου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ Oδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132, όςον αφορά τθ χριςθ 
ψθφιακϊν εργαλείων και διαδικαςιϊν ςτον τομζα του εταιρικοφ δικαίου (L 186) και λοιπζσ επείγουςεσ 
διατάξεισ» (Αϋ71).  

κγ) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239). 
κδ) Του Π.Δ. 18/1989 ( 8 Α’) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων για το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ».  
κε) Του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» 

(Αϋ 98). 
κςτ) Του Π.Δ. 3/2008  «Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ» (Αϋ3). 
κη) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34). 
κθ) Του π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
κκ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145). 
λ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Α’ 26). 
λα) Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν» (Α’ 121). 

2. Σισ Αποφάςεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α) Τθν αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 

Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (Β’ 764). 
β) Τθν αρικ.2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των δικαιολογθτικϊν 

των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (Βϋ 431). 
γ) Τθν αρικ. ΥΡΟΛΚ 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4-2-1999 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (Β’ 153). 

ΑΔΑ: 95ΤΧ4653ΠΩ-Φ74
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δ) Τθν αρικ. 2/51557/0026/2001/10-9-2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209).   

ε) Τθν αρικ. 20977/2007 /23-8-2007 Κοινι Απόφαςθ  Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673). 

ςτ) Τθν αρικ. Φ.900/2553/.751/17-12-2012 Απόφαςθ Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κακοριςμόσ Δικαιολογθτικϊν  και 
Διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ αδειϊν ειςαγωγισ ι Διεκνοφσ Ριςτοποιθτικοφ Ειςαγωγισ, Ειςόδου, 
Εξαγωγισ, Μεταφοράσ (εντόσ Ελλάδοσ), Ριςτοποιθτικοφ Τελικοφ 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 Συμβουλίου τθσ EE 428/2009 
κακϊσ και των τροποποιιςεϊν του, που ενςωματϊκθκαν ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με απόφαςθ του ΥΡΟΛΟ (υπ’ 
αρικμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίηονται για τισ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ι για εξαγωγζσ ςε 
άλλα κράτθ» (Βϋ746 ). 

η) Τθν αρικ. Φ.120/402565/. 3497/2020/7-9-2020 Απόφαςθ Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ του Εκνικοφ 
Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφαλείασ (ΕΚΒΑ)» (Β’ 4071). 

θ) Τθν αρικ. 76928/9-7-2021 Κοινι Απόφαςθ Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Επικρατείασ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)» (Β’ 3075). 

κ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκφκλιο Υπουργείου Οικονομικϊν/Γενικισ Γραμματείασ 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ «Ραροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του Ν. 4270/2014» 
(Α.Δ.Α. : 65ΟΦΘ-36Κ). 

ι) Τθν  αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, 
ια) Τθν Αρικμ. Φ. 120/01/510313/.94/5-1-2018 Απόφαςθ Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ του Εκνικοφ 

Κανονιςμοφ Αςφαλείασ (ΕΚΑ)» (Βϋ683). 
ιβ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2834.5/37991/2020/19-6-2020 (ΑΔΑ:62Β64653ΠΩ-ΤΣΗ) Απόφαςθ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. με κζμα: 

«Ζγκριςθ Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν «Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

ιγ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/40977/2020/30-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΦ4653ΠΩ-ΣΩΝ) Απόφαςθ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 1

ου 
 με κζμα: «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

Δθμόςιασ Σφμβαςθσ και ii) Αξιολόγθςθσ των Ρροςφυγϊν, για τθν διενζργεια κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ 
προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο “Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(ΕΣΟΚΕ)” ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%), του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ». 

3. Σα ζγγραφα: 

α) Τθν από 12-12-2019 Γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων με κζμα «Κακοριςμόσ νομικοφ κακεςτϊτοσ 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ) (Συνεδρία 44/10-12-2019, Ρράξθ 1). 

β) Τθν από 17-12-2019 χωριςτι ζκκεςθ του άρκρου 341 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ).  

γ) Το αρικ.πρωτ.:2522.2-4/29422/2020/19-5-2020 ζγγραφο Υ.Ο.Κ.Ε. Β’ με κζμα «Αίτθμα επαφξθςθσ 
προχπολογιςμοφ του Ζργου Ανάπτυξθσ του Ε.Σ.Ο.Κ.Ε. ςτο Εκνικό ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων», το οποίο αποτελεί το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ. (ΑΔΑΜ: 20REQ006888831) 

δ) Τθν αρικ. πρωτ.: 63741/19-6-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ, ΑΔΑΜ:20REQ006904007) Απόφαςθ 
ΥπΟΛΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/ Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζγκριςθσ 
ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο Ρ.Δ.Ε. 2020, ΣΑΕ 150 του ζργου «Ανάπτυξθ Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ» με κωδικό 2019ΣΕ15000002, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία # 62.000.000,00€#, 
του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2022 ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 44913/2022/29-4-2022 
(ΑΔΑ:Ψ5ΚΜ46ΜΣΛΡ-ΚΙ) Απόφαςθ ΥπΟΛΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων,  

τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

4. Τθν αρικ. 04/2020 (αρικ. πρωτ.: 2832.9/40990/2020/30-6-2020) Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

  
(ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Κ1Β4653ΡΩ-0ΛΜ) για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (Ε.Σ.Ο.Κ.Ε.)», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ 
εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%), με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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5. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/49816/2020/31-7-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7130680, ΑΔΑ: 6Κ654653ΡΩ-ΣΒΩ) με κζμα «Ραράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων 
ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για 

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

6. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/59674/2020/16-9-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7318050, ΑΔΑ: ΨΞΡΧ4653ΡΩ-ΨΨ) με κζμα «Ραράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων 
ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για 

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

7. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/65818/2020/7-10-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 20PROC00 
7435621, ΑΔΑ: ΨΤΣ84653ΡΩ-3Ο6) με κζμα: «Τρίτθ (3

θ
) παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

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

8. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/69167/2020/16-10-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑ: 6ΘΥΕ4653ΡΩ-
ΦΕΛ) με κζμα: «Ραροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ διεκνοφσ 
ςυμμετοχισ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (Ε.Σ.Ο.Κ.Ε.)». 

9. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/71975/2020/27-10-2020 Ανακοίνωςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα 
«Ανακοίνωςθ αναφορικά με τθν αποςφράγιςθ των υποβλθκείςων αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 
Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Κ1Β4653ΡΩ-0ΛΜ), όπωσ ζχει 

παρατακεί, θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν Ραραςκευι 30-10-2020 και ϊρα 11:00- Λιψθ μζτρων ςτο πλαίςιο 
αποφυγισ διαςποράσ του covid-19». 

10.  Τισ 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 ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

ii. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «INTRACOM ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ» 

με διακριτικό τίτλο «INTRACOM TELECOM» ( αρικ. πρωτ.: 6301/29-10-2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ 

ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

iii. Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «COSMOTE Κινθτζσ Σθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.:6282/29-

10-2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

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

6293/29-10-2020 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

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

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

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

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

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

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

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

ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.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 «ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 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.  

11.  Το αρικ. πρωτ.: 2832.2/76347/2020/13-11-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 (Ορκι Επανάλθψθ) με 
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κζμα «Ρροςζλευςθ ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 
2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

12.  Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/80369/2020/1-12-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα «Ραράταςθ 
θμερϊν προςζλευςθσ ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

13. Το αρικ. πρωτ.: Ε.01/2021/23-2-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Υποβολι ερωτιματοσ επί τθσ 
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 ». 

14.  Το αρικ. πρωτ.:  05/2021/15-4-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Συμπλιρωςθ-αποςαφινιςθ 
πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν, τροποποίθςθ άρκρου 102 του ν. 112/2016 (Α’ 147)-Ραροχι διευκρινίςεων επί 
τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ». 

15. Το αρικ. πρωτ.: Ε.02/2021/23-4-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Ραροχι αντιγράφων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ υποψθφίων οικονομικϊν φορζων τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ».  

16. Το αρικ. πρωτ.: Ε.03/2021/23-4-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων». 

17. Το αρικ. πρωτ.: Ε.04/2021/29-4-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Ραροχι ςυμπλθρωματικισ 
τεκμθρίωςθσ και πλθροφοριϊν κατ’ άρκρο 63 του ν. 3978/2011 (Α’ 137)».  

18. Το αρικ. πρωτ.: Ε.2832.1/8144/2021/17-5-2021 Φ.Ε.Σ. ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα «Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 

κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ(ΕΣΟΚΕ)» 

19. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/34652/2021/18-5-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα «Αξιολόγθςθ 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Αϋ  Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου 
κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ‘’Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)’’.» 

20. Το αρικ. πρωτ.: Ε.2832.1/8266/2021/19-5-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ζνωςθ 
εταιρειϊν «IDE-INTRAKAT», με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων επί των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 
04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με 

τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

21.  Το αρικ. πρωτ.: Ε.2832.1/8267/2021/19-5-2021 Φ.Ε.. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν Υ.Ο.Κ.Ε. με 
κζμα: «Ραροχι διευκρινίςεων επί των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

22. Το αρικ. πρωτ.: Ε.2832.1/8355/2021/21-5-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ζνωςθ 
εταιρειϊν «ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ Α.Ε. - ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER LTD», με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων επί των 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

23. Το αρικ. πρωτ.: 07/2021/25-5-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Ραροχι ςυμπλθρωματικισ 
τεκμθρίωςθσ και πλθροφοριϊν κατ’ άρκρο 63 του ν. 3978/2011 (Α’ 137)»  

24. Το αρικ.: 09/2021/1-6-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 
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τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)’’,ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο 
εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%)». 

25.  Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/39227/2021/2-6-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν εταιρεία 
«COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» με κζμα «Ραροχι Συμπλθρωματικισ τεκμθρίωςθσ και πλθροφοριϊν, 
κατ’ άρκρο 63 του Ν.3978/2011 (Αϋ137), επί των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο “Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)”». 

26. Το αρικ.: (Π.X.) 10/2021/4-6-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα: «Διαβίβαςθ ςτοιχείων  
Ριςτοποίθςθσ ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  

περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο “Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)”.  

27. Το αρικ. πρωτ.:20-17511/ΘΠ/μα/8-6-2021 ζγγραφο τθσ Ζνωςθσ Εταιρειϊν «IDE INTRAKAT» περί παροχισ 
διευκρινίςεων.  

28.  Το αρικ. πρωτ.:Α-4161/11-6-2021 ζγγραφο τθσ Ζνωςθσ Εταιρειϊν «ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ ΑΕ-Elbit Systems C4I and Cyber 
Ltd», μετά ςυνθμμζνων ςυνοδευτικϊν εγγράφων, περί παροχισ διευκρινίςεων. 

29. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/42365/2021/14-6-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ των ενϊςεων εταιρειϊν  «IDE INTRAKAT» και 
«ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ ΑΕ-Elbit Systems C4I and Cyber LtD». 

30. Το αρικ. πρωτ.: 11/2021/15-6-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν  
ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 

κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)’’». 

31. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/43198/2021/16-6-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν εταιρεία 
«INTRACOM TELECOM» με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων επί των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 
04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με 

τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

32. Οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ όπωσ διαβιβάςκθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ με ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ 
ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.: 4003/22-6-
2021 ειςερχομζνθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

33. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/44849/2021/23-6-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθσ εταιρείασ «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» . 

34. Το αρικ.: 13/2021/24-6-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν  ποιοτικισ 
επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κλειςτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)’’».  

35. Οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ όπωσ διαβιβάςκθκαν με δφο (02) ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ τθσ ςυμμετζχουςασ 
εταιρείασ με τθν επωνυμία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο. 
«INTRACOM TELECOM» (αρικ. πρωτ. : 4197/2-7-2021 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

36. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/48322/2021/5-7-2022 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθσ εταιρείασ «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRACOM TELECOM».  

37. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54595/2021/27-7-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα «Αξιολόγθςθ 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Αϋ  Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
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Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου 

κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ‘’Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)’’». 

38. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54975/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
εταιρεία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» .με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ 

(ΕΣΟΚΕ)». 

39. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54968/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
ζνωςθ εταιρειϊν «ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ Α.Ε. - ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER LTD» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ 

(ΕΣΟΚΕ)». 

40. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54978/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
ζνωςθ εταιρειϊν «VODAFONE-G4S» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ 
επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν 

«Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

41. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54980/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
εταιρεία ««INDRA SISTEMAS S.A.» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ 
επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν 

«Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

42. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54987/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
ζνωςθ εταιρειϊν «ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΛΔΘΣ Α.Ε. – TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD – 
TAR IDEAL CONCEPTS LTD» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ 
ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν «Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

43. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/54992/2021/28-7-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
εταιρεία «HENSOLDT.OPTRONICS.GMBH» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 

για τθν «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» 

44. Οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ όπωσ διαβιβάςκθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ με ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ 
ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.: 4837/3-8-
2021 ειςερχομζνθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

45. Θ αρικ. πρωτ.:1014/2021/4-8-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΤΕΧΝΛΚΘ 
ΕΤΑΛΕΛΑ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΛΔΘΣ  Α.Ε. - TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD - TAR IDEAL CONCEPTS LTD» 
αναφορικά με τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

46. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/56845/2021/5-8-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθσ εταιρείασ «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.». 

47. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/57725/2021/9-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με το οποίο διαβιβάςκθκαν 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΛΔΘΣ  Α.Ε. - TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD - TAR IDEAL CONCEPTS LTD»  

48.  Θ από 10-8-2021 Επιςτολι τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «VODAFONE-G4S»  αναφορικά με τον 
χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

49. Θ από 11-8-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» ςυνοδευόμενθσ από ζναν (01) ςφραγιςμζνο φάκελο (αρικ. πρωτ.: ειςερχόμενθσ 
αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 5021/12-8-2021)  αναφορικά με τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ 
ωσ εμπιςτευτικϊν.  

50. Θ από 12-8-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «INDRA SISTEMAS S.A.». αναφορικά με 
τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

51. Θ από 12-8-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ Α.Ε. - ELBIT 
SYSTEMS C4I AND CYBER LTD» ςυνοδευόμενθσ από ζναν (01) ςφραγιςμζνο φάκελο (αρικ. πρωτ.: ειςερχόμενθσ 
αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 5064/16-8-2021). αναφορικά με τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ 
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αυτισ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

52. Θ από 13-8-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «HENSOLDT.OPTRONICS.GMBH». 
αναφορικά με τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

53.  Το αρικ.πρωτ.:2832.1/58654/2021/13-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα 
των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ εταιρείασ «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.».  

54. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/58655/13-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο διαβιβάςκθκαν ςτθν 
αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν «VODAFONE-G4S». 

55. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/59030/2021/16-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο διαβιβάςκθκαν 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ εταιρείασ «INDRA SISTEMAS S.A.». 

56. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/59478/2021/18-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο διαβιβάςκθκαν 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ εταιρείασ «HENOLDT.OPTRONICS.GMBH». 

57. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/59479/2021/18-8-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο διαβιβάςκθκαν 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν «ΜΥΤΛΛΘΝΑΛΟΣ Α.Ε. - ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER 
LTD». 

58. Το αρικ.: 15/2021/25-8-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν  ποιοτικισ 
επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κλειςτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο ’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

59. Το αρικ.: 16/2021/25-8-2021 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 για τθν «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ 

(ΕΣΟΚΕ)», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%). 

60. Το αρικ.πρωτ.:2832.1/63397/2021/1-9-2021 ζγγραφο. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν ςυμμετζχουςα 
εταιρεία «ΤΕΝΑ ΟΜΛΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΝΑ» με κζμα «Εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 

για τθν «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

61. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/63399/2021/1-9-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 προσ τθν εταιρεία 
«COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» με κζμα «Ραροχι Συμπλθρωματικισ τεκμθρίωςθσ και πλθροφοριϊν, 
κατ’ άρκρο 63 του Ν.3978/2011 (Αϋ137), επί των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)». 

62. Θ από 14-9-2021 Επιςτολι τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία  «ΤΕΝΑ ΟΜΛΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΝΑ» μετά 
ςυνθμμζνου αναφορικά με τον χαρακτθριςμό εγγράφων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τθσ ωσ εμπιςτευτικϊν. 

63. Το αρικ. πρωτ.:2832.1/67705/2021/17-9-2021 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ αναφορικά με τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα 
των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ εταιρείασ «ΤΕΝΑ ΟΜΛΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΝΑ». 

64. Το από 21-9-2021 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ζνασ (01) ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ςυμμετζχουςασ 
εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.: 5702/21-9-2021 ειςερχομζνθσ 
αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

65. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/68985/2021/23-9-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθσ εταιρείασ «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.». 
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66. φραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ 
Α.Ε.» (αρικ. πρωτ.: 6033/5-10-2021 ειςερχομζνθσ αλλθλογραφίασ ΔΛ.Ρ.Ε.Α.). 

67. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/73245/2021/6-10-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 ,με το οποίο 
διαβιβάςκθκαν ςτθν αρμόδια Επιτροπι οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθσ εταιρείασ «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ 
ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.».. 

68. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/78494/2021/26-10-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α 2
ου

 (ΑΔΑ: Ω8ΧΣ4653ΡΩ-
82Σ) με κζμα «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ κατατικζντεσ φακζλουσ αιτιςεων ςυμμετοχισ-
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ για τθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κακϊσ και 

ςτισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ επ’ αυτϊν για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο 
εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά». 

69. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/83408/2021/12-11-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα « Ρροςζλευςθ 
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)», για τθν πρόςβαςθ αυτϊν ςτουσ κατατικζντεσ φακζλουσ αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ κακϊσ και ςτισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ επ’ αυτϊν». 

70. Το αρικ. πρωτ.: 2832.1/86068/2021/23-11-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 με κζμα « Ρροςζλευςθ 
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί κλειςτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)», για τθν πρόςβαςθ αυτϊν ςτουσ κατατικζντεσ φακζλουσ αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ κακϊσ και ςτισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ επ’ αυτϊν». 

71. Το αρικ. Φ.Ε.Σ. 2522.3-1/4346/2022/21-1-2022 Υ.Ο.Κ.Ε. Β’ με κζμα «Αποτελζςματα ελζγχου πιςτοποίθςθσ 
αςφάλειασ εγκαταςτάςεωσ αλλοδαπϊν οικονομικϊν φορζων και εξουςιοδότθςθσ προςωπικοφ για το χειριςμό 
διαβακμιςμζνου υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν Ανάπτυξθ του ΕΣΟΚΕ»  

72.  Το αρικ.: 01/2022/2-2-2022 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 
τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ προσ τθν Υ.Ο.Κ.Ε. Β’ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Αποτελζςματα ελζγχου 
πιςτοποίθςθσ αςφάλειασ εγκαταςτάςεωσ αλλοδαπϊν οικονομικϊν φορζων και εξουςιοδότθςθσ προςωπικοφ για το 
χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ Α’ Φάςθσ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ».  

73. Το αρικ.: (Π.X.) 02/2022/23-2-2022 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» με κζμα «Αποτελζςματα ελζγχου 
πιςτοποίθςθσ αςφάλειασ εγκαταςτάςεωσ αλλοδαπϊν οικονομικϊν φορζων και εξουςιοδότθςθσ προςωπικοφ για το 
χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ Α’ Φάςθσ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κλειςτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ». 

74. Το αρικ.Φ.Ε.Σ. 2522.3-1/25668/2022/11-4-2022 Υ.Ο.Κ.Ε. Β’ με κζμα «Διαβίβαςθ εντφπων πιςτοποίθςθσ 
εξουςιοδότθςθσ προςωπικοφ αλλοδαποφ οικονομικοφ φορζα για το χειριςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν Ανάπτυξθ του ΕΣΟΚΕ»  

75. Το αρικ.: 03/2022/16-5-2022 Φ.Ε.Σ. τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)», με το οποίο διαβιβάςκθκε το από 14-4-2022 
Ρρακτικό αυτισ, ςφμφωνα με το οποίο θ εν λόγω Επιτροπι γνωμοδοτεί ομόφωνα για :  

«1. Την αποδοχή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ και των δικαιολογητικών ποιοτικήσ επιλογήσ που υποβλήθηκαν από 
τουσ κατωτζρω ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τησ Α΄ Φάςησ τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ: 
(Α) τησ ζνωςησ εταιρειών με την επωνυμία «ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε. –Elbit Systems C4I and Cyber Ltd», ςφμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 14, 15, 41, 42 και 53 του {πρακτικοφ}, και  
(Β) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ», 
ςφμφωνα τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 27, 28, 29, 52 και 55 του {πρακτικοφ}.  
2. Την απόρριψη των αιτήςεων ςυμμετοχήσ και των δικαιολογητικών ποιοτικήσ επιλογήσ που υποβλήθηκαν από 
τουσ κατωτζρω ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τησ Α΄ Φάςησ τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ: 
(Α) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS – ITALY SrL», ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 10, 11 και 34 του {πρακτικοφ}, (…)  
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(Β) τησ ζνωςησ εταιρειών με την επωνυμία «IDE - INTRAKAT», ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 12, 
13, 38, 39, 40 και 54 του {πρακτικοφ} (…)  
(Γ) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «HENSOLDT Optronics GmbH», ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 16 
και 43 του {πρακτικοφ} (…)  
(Δ) τησ ζνωςησ εταιρειών με την επωνυμία «ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Α.Ε. – TSG 
IT Advanced Systems Ltd – TAR IDEAL Concepts LTD», ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 17-19, 35, 36  
του {πρακτικοφ} (…)  
(Ε) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «INDRA SISTEMAS S.A.», ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 22, 23, 
47 και 48 του {πρακτικοφ} (…)  
(Σ) τησ ζνωςησ εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE-G4S», ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 24, 25, 26 και 51β του {πρακτικοφ} (…)  
(Ζ) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΣΕΡΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
(«ΣΕΡΝΑ Α.Ε.») ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 30,31,32,33 και 51

α
 του {πρακτικοφ} (…)   

(H) τησ εταιρείασ με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ» ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτισ παρ. 20-21, 44, 46, 54, 56, 58, 59 του {πρακτικοφ} (…)» 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

1. Τθν ζγκριςθ και αποδοχι του από 14-4-2022 Πρακτικοφ (υπό ςτοιχείο 75 του προοιμίου τθσ 
παροφςασ) τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθ διενζργεια 
κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)» που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ) τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 
2ου, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά.  

2. Τθν αποδοχι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ 
του διαγωνιςμοφ) τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2ου των κάτωκι 
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Πρακτικό τθσ 
Επιτροπισ:  

i. τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε. –Elbit Systems C4I and Cyber Ltd», 

ςφμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ.  

ii. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΛΤΕΩΝ», ςφμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ 

Επιτροπισ. 

3. Τθν απόρριψθ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ του 
διαγωνιςμοφ) τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 2ου των κάτωκι ςυμμετεχόντων 
οικονομικϊν φορζων ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ: 

i. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS – ITALY SrL», ςφμφωνα 

με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, 

ii. τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «IDE - INTRAKAT», ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, 

iii. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «HENSOLDT Optronics GmbH», ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ,  

iv. τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 

Α.Ε. – TSG IT Advanced Systems Ltd – TAR IDEAL Concepts LTD», ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ,  

v. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «INDRA SISTEMAS S.A.», ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, 
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vi. τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν με τθν επωνυμία «ΕΝΩΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE-G4S», ςφμφωνα με τα 

αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, 

vii. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΣΕΡΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» («ΣΕΡΝΑ Α.Ε.») ςφμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 

Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, 

viii. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ» ςφμφωνα με τα 

αναλυτικά διαλαμβανόμενα ςτο από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ. 

4. Τθν προεπιλογι των υποψθφίων τθσ παραγράφου 2 τθσ παροφςασ ωσ κατάλλθλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ Β’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ και τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ με τθν αποςτολι ςχετικισ Ρρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ, προκειμζνου να υποβάλουν τεχνικι και 

οικονομικι προςφορά ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κατά τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 

04/2020 Διακιρυξθ.  

5.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ προδικαςτικισ προςφυγισ 

μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που λαμβάνουν γνϊςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία (ν. 3978/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) και τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 29 τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ.  

6. Θ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο Κεφάλαιο 

19 παρ. 4 τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ.  

7. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ), ςτο 

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

ςφνδεςμο «Τακτικοί Διαγωνιςμοί», κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (www.ynanp.gr) ςτο 

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

εκτζλεςθ.  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ : 
Το από 14-4-2022 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθ 
διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ)», μετά ςυνθμμζνου παραρτιματοσ (ςελ. 100).  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1. «IDE-INTRAKAT» 

21
Ο
 ΧΛΜ. ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΡΑΛΑΝΛΑΣ-ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ΤΚ: 19441 ΚΟΩΡΛ ΑΤΤΛΚΘΣ,  

ΤΘΛ: 2106678527, Θ/Τ: 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/Τ: RICCARDO.SPENZA@GD-MS.IT , INFO@GD-MS.IT  

3. «INTRACOM TELECOM» 

19,7
Ο
 ΧΛΜ. ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΡΑΛΑΝΛΑΣ-ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ΤΚ: 19002 ΡΑΛΑΝΛΑ ΑΤΤΛΚΘΣ,  

ΤΘΛ: 2106671000, Θ/Τ: KTIB@INTRACOM-TELECOM.COM , KK@INTRACOM-TELECOM.COM  
4. «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» 

ΛΕΩΦ. ΚΘΦΛΣΛΑΣ 99, ΤΚ: 15124 ΜΑΟΥΣΛ ΑΤΤΛΚΘΣ, 
ΤΘΛ: 2106177483, Θ/Τ: LVASILAK@OTE.GR, LANTONOPOULOS@OTE.GR  

5. «HENSOLDT.OPTRONICS.GMBH» 

CARL-ZEISS-STR. 22, PC: 73447 OBERKOCHEN, GERMANY 
TEL.: 0049 (0) 73649557466  0049 (0) 4584055, Θ/Τ: LOTHAR.RITTER@HENSOLDT.NET  
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6. «ΣΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟ ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ» 

ΛΕΩΦΠΟΣ ΜΕΣΟΓΕΜΩΝ 85, ΤΚ: 11526 ΑΚΙΝΑ ΑΤΤΛΚΙΣ 
ΤΘΛ: 2106968000, Θ/Τ: TENDERS@TERNA.GR 

7. «ΕΝΩΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE-G4S» 

ΤΗΑΒΖΛΛΑ 1-3, ΤΚ: 15231 ΧΑΛΆΝΔΛ ΑΤΤΛΚΙΣ 

ΤΘΛ: 6940076000, Θ/Τ: ALEXANDROS.OIKONOMOU@VODAFONE.COM, STELLA.TRIANTAFYLLOU@GR.G4S.COM 

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

ΑΤΕΜΛΔΟΣ 8, ΤΚ: 15125 ΜΑΟΥΣΛ ΑΤΤΛΚΘΣ 
ΤΘΛ: 2102709200, Θ/Τ: PANAGIOTIS.GARDELINOS@METKA.COM, CHRIS@GLADIUS.GR , 
DIMITRIS.ORFANOS@METKA.COM 

9. «ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ Δ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Α.Ε. – TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD – TAR IDEAL 

CONCEPTS LTD» 

ΓΕΜΑΝΛΚΘΣ ΣΧΟΛΘΣ ΑΚΘΝΩΝ 10 (ΡΩΘΝ ΗΘΛΔΘ), ΤΚ: 15123, ΜΑΟΥΣΛ ΑΤΤΛΚΘΣ 
ΤΘΛ: 2106100500, Θ/Τ: S.KARASOUTAS@CONSTANTINIDIS.ORG , CDCINBOX@GMAIL.COM  

10. «INDRA SISTEMAS S.A.» 

AVENIDA DE BRUSELAS 35, ALCOBENDAS PC: 28108 MADRID 
TEL.: 0034 629336327, Θ/Τ: CGBELTRAN@INDRA.ES, S.CHATZIGIANNIDOU@ZEYA.COM , N.GKOUMA@ZEYA.COM 

11. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΕΙΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ (Ε..Ο.Θ.Ε.)» (ΜΕΩ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ) 

12. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΙΑ 

ΕΠΙΣΗΡΗΗ (Ε..Ο.Θ.Ε.)» (ΜΕΩ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ) 

II. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (υ.τ.α.) 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 
3. Γρ. κ. Αϋ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 
4. Γρ. κ. Βϋ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ.’ (υ.τ.α.) 
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. (υ.τ.α.)  
7. Γρ. κ. Δ.Κ.Β.’ (υ.τ.α.) 
8. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’ (υ.τ.α.) 
9. Υ.Ο.Κ.Ε. 
10. Δ.Α.Ν.-Δ.ΕΡΛΧ.-Δ.Θ.Δ.ΕΡ.-Δ.Α.Ρ.ΚΑ.Σ. 
11. ΔΛ.ΡΟ.Ρ. Β’  
12. Δ.Ο.Δ. 
13. ΔΛ.Ρ.Ε.Α. 1

ο
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