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     Πειραιάσ, 16 επτεμβρίου 2020 
      
     Αρικ. Πρωτ.:  2832.1/59676/2020   
 
 

          Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/ 
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο ανακοινϊνει την 2η παράταςη τησ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 
20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ) και 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, θ οποία παρατάκθκε με τθν αρικμ. πρωτ.: 
2832.1/49816/2020/31-07-2020 Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007130680, ΑΔΑ: 6Κ654653 
ΠΩ -ΒΩ), προκειμζνου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ των 
αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων για τθν κατάρτιςθ των αιτιςεων ςυμμετοχισ 
τουσ, κακ’ όςον εξαιτίασ του πλικουσ των ερωτθμάτων που ζχουν εμπροκζςμωσ ηθτθκεί από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, αλλά και τθσ πολυπλοκότθτασ των εν λόγω διευκρινιςεων, αυτζσ δεν ζχουν παραςχεκεί 
ζξι (06) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι προκεςμία παραλαβισ αιτιςεων ςυμμετοχισ δυνάμει του άρκρου 52 του 
ν. 3978/2011 (Α’ 137), κατά είκοςι μία (21) ημερολογιακέσ ημέρεσ, ήτοι για τισ 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:30, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 
2832.1/59674/2020/16-09-2020 Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007318050, ΑΔΑ: 
ΨΞΠΧ4653ΠΩ-ΡΨΨ). Κατόπιν των ανωτζρω:  

(α) ωσ θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ (Αϋ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) ορίηεται θ Πέμπτη 
15-10-2020 και ώρα 14:30. 

(β) μετατίκεται θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ (διενζργεια διαγωνιςμοφ) για τθν 
Παραςκευή 16-10-2020 και ώρα 11:00 

 
Ο Τπουργόσ  

 
 

Ιωάννησ Πλακιωτάκησ  
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