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ΘΕΜΑ: «Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 
Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειςτό διεκνι διαγωνιςμό για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με 

τίτλο  
‘’Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)’’  

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,  

κατά τριάντα πζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ». 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Θ  
Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Τ  Ν Α Τ Σ Ι Λ Ι Α   κ α ι  

Ν Θ  Ι Ω Σ Ι Κ Θ   Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Θ   
 

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)Σου N. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
β) Σου Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
γ) Σου Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α’) «Κφρωςθ φμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των 
αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων». 
δ) Σου Ν. 2121/1993 «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), 
ε) Σου Ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
ςτ) Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
η) Σου Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 
θ) 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/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 

                                                           
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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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», 
κ) Σου Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/28.6.2006) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ». 
ι) Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ» (Α’ 112).  
ια) Σου Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» (Α’ 204), 
ιβ) Σου Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α 137/16-6-2011) «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, 
ιγ) Σου Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» (Α’ 52), 
ιδ) Σου Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), 
ιε) 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), 
ιςτ) 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, 
ιη) Σου Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» (Α’ 74), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ικ) 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, 
κ) 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, 
κα) 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 κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων 
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., 
κβ) 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), 
κγ) Σου Ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 137). 
κδ) 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). 
κε) Σου Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α’) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων για το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ», 
κςτ) Σου Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 
98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
κη) Σου Π.Δ. 3/08 (ΦΕΚ Α’ 3/14.1.2008) «Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ». 
κθ) Σου Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 
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34), 
κκ) Σου Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (Α’ 114), 
κι) Σου Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), 
κκ) Σου Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26), 
λ) Σου Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Α’ 121) και 
 

2. Σισ Αποφάςεισ:  
α) Σθν υπ’ αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των 
Επιτροπϊν Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (Β’ 764), 
β) Σθν υπ’ 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 υπ’ αρικμ. Φ.120/1/136775 .486/14-02-2005 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ 
από το Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ του Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφαλείασ (ΕΚΒΑ)» (Β’ 336), όπωσ 
ιςχφει,   
δ) Σθν υπ’ 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 υπ’ αρικμ. Φ.900/2553/.751/12  (ΦΕΚ 746 Β/14-3-2012) 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» 
ςτ) Σθν υπ’ αρικ. 57654/22-05-2017 Τπουργικι Απόφαςθ  «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Β’ 1781), 
η) Σθν υπ’ αρικμ. 03/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου 
του Κράτουσ. 
θ) Σθν Αρικμ. Φ. 120/01/510313/.94 Απόφαςθ Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ του Εκνικοφ 
Κανονιςμοφ Αςφαλείασ (ΕΚΑ)» (Βϋ683/27-02-2018). 
κ) Σθν αρ. πρωτ.: 2834.5/37991/2020/19-06-2020 (ΑΔΑ:62Β64653ΠΩ-ΤΣΘ) Απόφαςθ κ. ΤΝΑΝΠ με κζμα: 
«Ζγκριςθ Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν «Ανάπτυξθ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)». 
ι) Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2831.8-1/40977/2020/30-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΦ4653ΠΩ-ΣΩΝ) Απόφαςθ 
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο 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». 

3. Σα ζγγραφα: 

α) Σο αρικ. πρωτ. Α1000.0/11517/2016/07-09-2016 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Τπουργοφ με ςυνθμμζνο το 
υπϋ αρικμ. 24/24-06-2016 Πρακτικό υνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
ςφμφωνα με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου. 

β)Σο αρικ. πρωτ. Α1000.0/11137/2018/28-08-2018 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Τπουργοφ με ςυνθμμζνο το υπϋ 
αρικμ. 37/06-08-2018 Πρακτικό υνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
ςφμφωνα με το οποίο επανεγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου λόγω αφξθςθσ του π/υ. 

γ) Σο αρικ.πρωτ.:2522.3-1/87980/2019/05-12-2019 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ με κζμα: «Παροχι ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ του υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν επί του κακοριςμοφ του 
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νομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)». 

δ) Σο αρικ.πρωτ.:2522.3-1/Α15481/2019/09-12-2019 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ προσ το Τπουργείο Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν/υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων/Σμιμα Καταςκευϊν.  

ε) Σθν από 12-12-2019 Γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων με κζμα: «Κακοριςμόσ νομικοφ 
κακεςτϊτοσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ) (υνεδρία 44/10-12-2019, Πράξθ 1). 

ςτ) Σθν από 17-12-2019 χωριςτι ζκκεςθ του άρκρου 341 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τθν Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ).  

η) Σο αρικ.πρωτ.:2522.2-4/29422/2020/19-05-2020 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ με κζμα: «Αίτθμα επαφξθςθσ 
προχπολογιςμοφ του Ζργου Ανάπτυξθσ του ΕΟΘΕ ςτο Εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων» το οποίο αποτελεί το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ. (ΑΔΑΜ: 20REQ006888831) 

θ) Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ, ΑΔΑΜ:20REQ006904007) Απόφαςθ 
ΤπΟΙΚ.ΑΝ.Σ/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζγκριςθσ 
ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο ΠΔΕ 2020, ΑΕ 150 του ζργου «Ανάπτυξθ Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ» με κωδικό 2019Ε15000002, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του 
ςτοιχεία # 62.000.000,00€#.   

κ) Σο αρικ. πρωτ.: 2834.5/Α9552/2020/22-06-2020 Τπθρεςιακό θμείωμα ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 4ο με το 
οποίο διαβιβάςτθκαν ςτθν Τπθρεςία μασ το εγκεκριμζνο τεφχοσ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυνοδευόμενο 
από το αρικ.πρωτ.:2834.8/37967/2020/19-06-2020 Ενθμερωτικό θμείωμα ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 4ο για τθν 
«Ανάπτυξη του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Επιτήρηςησ (ΕΣΟΘΕ)». 

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. Σθν αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-
0ΙΜ) με αρικ. πρωτ. 2832.9/40990/2020/30-06-2020 για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)», 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. 

5. Σο αρικ. πρωτ. 196851/08-07-2020 αίτθμα του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «ΣΕΡΝΑ Α.Ε.». 

6. Σθν από 16-07-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανϊνυμθ 
Ελλθνικι Εταιρία Σθλεπικοινωνιϊν».  

7. Σθν από 20-07-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «General Dynamics Mission 
Systems Italy S.r.l.». 

8. Σθν από 20-07-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «THALES SALES SA». 

9. Σθν από 20-07-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «INTRAKOM TELECOM». 

10. Σθν αρικ.πρωτ.:Γ/ασ/2020-00316/21-07-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία 
«G4S ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 

11. Σο υπ’αρικμ. 2522.3-1/48047/2020/23-07-2020 ΦΕ Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΤΟΘΕ Β’ . 

12. Σο από 24-07-2020 και από ϊρασ 15:00 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου «Projecton Technology». 

13. Σο αρικ. 20-16640/ΓΣ/βκ/24-07-2020 αίτθμα του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «INTRACOM 
DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Α.Ε.». 

14. Σθν ανάγκθ διεφρυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ κατάλλθλων υποψθφίων ςτον εν λόγω διαγωνιςμό τθσ αρικ. 
04/2020 διακιρυξθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι οικονομικοί 
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φορείσ τόςο λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, όςο και τθσ κερινισ περιόδου ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
πολυπλοκότθτα και τθν πλθκϊρα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προκειμζνου κατακζςουν ςχετικι 
αίτθςθ ςυμμετοχισ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ.  

 

Αποφαςίηουμε 

1. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ αρικ. 04/2020 
Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ) με αρικ. πρωτ. 
2832.9/40990/2020/30-06-2020, με τθν οποία προκθρφχκθκε κλειςτόσ, διεκνισ διαγωνιςμόσ, για τθν 
προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)», 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, κατά τριάντα πζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ. Κατόπιν των ανωτζρω, ωσ 
θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ (Αϋ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) ορίηεται θ Πζμπτθ  
24-09-2020 και ϊρα 14:30.   

2. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ (διενζργεια διαγωνιςμοφ) για 

τθν 25-09-2020 και ϊρα 11:00.  

3. Σθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτθμάτων παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ 

Διακιρυξθσ ζωσ τθν 04-09-2020.  

4. Δίνεται εξουςιοδότθςθ ςτον Διευκυντι Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν του ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ όπωσ 

προβεί ςτθν υπογραφι ανακοίνωςθσ περί τθσ νζασ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ αιτιςεων 

ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να δθμοςιευκεί αυτι ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ 

ΕΕ. Θ παροφςα να καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) και 

ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ), κακϊσ και να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό 

τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτον ςφνδεςμο «Χριςιμοι φνδεςμοι» ˃ «Ανάπτυξθ του ΕΟΘΕ / 

Development of NIMSS» και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).  

5. Επίςθσ θ περίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευκεί ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ   

Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ..). 

6. Να κοινοποιθκεί για εκτζλεςθ.- 

 
         Ο Τπουργόσ  

 
 

        Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ  
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΘ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν 
διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ (…)» 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ (Απόφαςθ διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  
1. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟ 
keeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  
info@acsmi.gr  

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΑΘΘΝΩΝ info@acci.gr 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ eea@eea.gr  

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:eea@eea.gr
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5. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 
info@bep.gr 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΠΕΙΡΑΙΩ evep@pcci.gr 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩ 
eepir@otenet.gr  
8.  ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  
info@veth.gov.gr 
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ root@ebeth.gr, 
ebeth@ebeth.gr  
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  grammateia@epepthe.gr  
11. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΜΑΘΙΑ 
chamimat@otenet.gr 
12. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΙΛΚΙ 
ebekilk@otenet.gr, info@ebekilkis.gr  
13. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΛΛΑ 
info@pellachamber.gr , 
etaep@pellachamber.gr  
14. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑ    
champier@otenet.gr, info@champier.gr  
15. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΡΡΩΝ      
eves@eves.gr 
16. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ    
info@epichal.gr 
17. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΡΑΜΑ      
ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ      
eic157@otenet.gr 
19. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΞΑΝΘΘ     
ebex@otenet.gr 
20. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΒΡΟΤ     
epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΡΟΔΟΠΘ     info@rodopicci.gr, 
ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΘ       info@everodopi.gr 
23. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ebegreve@grevenanet.gr 
24. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ    
kastcham@otenet.gr 
25. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΗΑΝΘ     
Chambers@otenet.gr 
26. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΘ    
eveflo@otenet.gr 
27. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ    
karditsacci@cld.gr 
28. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΡΙΑ    
grafeioproedrou@larcci.gr  

29. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΑΓΝΘΙΑ  info@cci-
magnesia.gr 
30. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
info@trikala-chamber.gr 
31. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
epimviot@otenet.gr 
32. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΒΟΙΑ    
info@eviachamber.gr  
33. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ   
epimevri@otenet.gr 
34. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ   
info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑ    
info@epimelitiriofokidas.gr , 
epimfok@gmail.com  
36. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ    
epimarta@otenet.gr 
37. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
 cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-
thesprogtias.gr 
38. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   info@cci-
ioannina.gr 
39. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΡΕΒΕΗA 
president@prevezachamber.gr 
info@prevezachamber.gr   
40. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
contact@epimetol.gr 
41. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ ea@e-a.gr 
42. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΛΕΙΑ   ilich-
gr@otenet.gr 
43. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ebear@otenet.gr 
44. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ   
info@arcadianet.gr 
45. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
info@korinthiacc.gr, media@korinthiacc.gr  
46. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΕΘΝΙΑ 
info@messinianchamber.gr, 
press@messinianchamber.gr  
48. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ  
info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr 
49. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 
info@epimlas.gr 
50. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΡΕΘΤΜΝΘ 
eber@otenet.gr  
51.  ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
epimel@chania-cci.gr 
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mailto:info@everodopi.gr
mailto:ebegreve@grevenanet.gr
mailto:kastcham@otenet.gr
mailto:Chambers@otenet.gr
mailto:eveflo@otenet.gr
mailto:karditsacci@cld.gr
mailto:grafeioproedrou@larcci.gr
mailto:info@cci-magnesia.gr
mailto:info@cci-magnesia.gr
mailto:info@trikala-chamber.gr
mailto:epimviot@otenet.gr
mailto:info@eviachamber.gr
mailto:epimevri@otenet.gr
mailto:info@fthiotidoscc.gr
mailto:info@epimelitiriofokidas.gr
mailto:epimfok@gmail.com
mailto:epimarta@otenet.gr
mailto:cci@e-thesprotias.gr
mailto:mitroa@e-thesprogtias.gr
mailto:mitroa@e-thesprogtias.gr
mailto:info@cci-ioannina.gr
mailto:info@cci-ioannina.gr
mailto:president@prevezachamber.gr
mailto:info@prevezachamber.gr
mailto:contact@epimetol.gr
mailto:ea@e-a.gr
mailto:ilich-gr@otenet.gr
mailto:ilich-gr@otenet.gr
mailto:ebear@otenet.gr
mailto:info@arcadianet.gr
mailto:info@korinthiacc.gr
mailto:media@korinthiacc.gr
mailto:gytheioc@otenet.gr
mailto:info@messinianchamber.gr
mailto:press@messinianchamber.gr
mailto:info@ebeh.gr
mailto:varitaki@katartisi.gr
mailto:info@epimlas.gr
mailto:eber@otenet.gr
mailto:epimel@chania-cci.gr
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52. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΕΒΟΤ 
presidentoffice@lesvos-chamber.com , 
admin@lesvos-chamber.com ,  
info@lesvos-chamber.com , 
chamber@lesvos-chamber.com   
53. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΜΟΤ 
samcci@otenet.gr 
54. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΙΟΤ 
info@chioschamber.gr  
55. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ  
info@ebed.gr 
56. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
info@cycladescc.gr 
57. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
zantecci@otenet.gr 
58. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
corfucci@otenet.gr 

59. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΦΑΛΘΝΙΑ & 
ΙΘΑΚΘ chamberk@otenet.gr 
60. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
ebelef@otenet.gr 
61. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ (Σ.Ε.Ε.) 
tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ nee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
iccgr@otenet.gr 
64. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ info@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΘ ΤΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΣΙΩΝ – 
ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟ   
info@gsevee.gr 
66.  ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ  
gsecggb@gge.gr 

67. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΤΟΘΕ 
68. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΑΝ-ΔΕΠΙΧ-ΔΘΔΕΠ-ΔΑΠΘΑ 
69. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΡΟΠ Β’  
70. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΟΔ 
71. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των Προςφυγϊν για τθ διενζργεια κλειςτοφ Διαγωνιςμοφ 
Προμικειασ υςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ (…)» 
 
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΘ ∆ΙΑΝΟΜΘ: 
1. Γρ. κ. Τπουργοφ  
2. Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
5. Γρ. κ. ΔΚΑ’ 
6. Γρ. κ. ΔΚΒ’ 
7. Γρ. κ. ΔΚΔ’ 
8. Γρ. κ. ΓΔΟΤ 
9. ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 1Ο- 4Ο 
 

mailto:presidentoffice@lesvos-chamber.com
mailto:admin@lesvos-chamber.com
mailto:info@lesvos-chamber.com
mailto:chamber@lesvos-chamber.com
mailto:samcci@otenet.gr
mailto:info@chioschamber.gr
mailto:info@ebed.gr
mailto:info@cycladescc.gr
mailto:zantecci@otenet.gr
mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:chamberk@otenet.gr
mailto:ebelef@otenet.gr
mailto:tee@central.tee.gr
mailto:nee@nee.gr
mailto:iccgr@otenet.gr
mailto:info@sev.org.gr
mailto:info@gsevee.gr
mailto:gsecggb@gge.gr
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