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Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 
Σε ΕΥΡΩ ελεύθερο 

 

 

  ΦΟΡΕΑΣ:       
                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ   

    ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
 

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/2016 
(Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 23717) 

 
Ηλεκτρονικού, Τακτικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την 

«Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω 
παράκτιας υποδομής», μηνιαίας προϋπολογισθείσας αξίας #500.000,00 €# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έως #11.500.000,00 €# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την 
περίοδο από 01-02-2017 έως 31-12-2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2Ο  
 
Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
α) Του Κανονισμού 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
β) Του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43, άρθρο 24). 
γ) Του Ν. 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε 
ιδίως με το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και ισχύει. 
δ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) και ισχύει.  
στ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ζ) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
η) Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279) και ισχύει.   
θ) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131). 
ι) Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 68). 
ια) Του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 
Α΄112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ιβ) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄173). 
ιγ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄141). 
ιδ)  Του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄35) και ιδίως των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 6. 
ιε) Του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ιστ) Του N. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄14) και ιδίως του άρθρου 17 παράγραφος 2.   
ιζ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18).   
ιη) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
102). 
ιθ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
(ΦΕΚ Α’ 107). 
κ) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεων» (ΦΕΚ 
Α΄120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κα) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις (…)» (ΦΕΚ Α’ 74). 
κβ) Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 37 
του Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29). 
κγ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κδ) Του Π.Δ. 60/07 [Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»] (ΦΕΚ 
Α΄64), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κε) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κστ)  Του Π.Δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194). 
κζ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170). 
κη) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του 
“Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς” (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Α’ 113).  
κθ) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (ΦΕΚ Α’ 114).  
λ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116). 

2. Τις Αποφάσεις: 
α) Την υπ’ αριθμ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των 
Επιτροπών Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (ΦΕΚ Β’ 764). 

β) Την υπ’ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ Β΄ 431), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Την υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου 
των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’ 1209). 

δ) Την υπ’ αριθμ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (ΦΕΚ Β’ 153). 

ε) Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β’ 1590). 

στ) Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673). 

ζ) Την υπ’ αριθμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη 
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«Διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 
επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την 
εκπλήρωση της αποστολής του (περίπτωση κβ΄ μέρους ΙΙ παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.2286/95, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3922/2011)» (ΦΕΚ Β’ 1818). 

η) Της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 2677).  

θ) Την υπ’ αριθμ. 13289/07-08-2015 απόφαση Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1716). 
ι) Την αριθ. φακ.: 2831.8/02/15/(1424)/10-07-2015 Απόφαση ΥΠΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο (ΑΔΑ: 
ΩΡ50465ΦΘΘ-ΣΜ3) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών (i) Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων α) Τακτικών 
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, β) Πρόχειρων Διαγωνισμών και γ) Ενστάσεων του άρθρου 
15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του ν. 3886/2010, (….) έτους 2015 Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)». 

ια) Την αριθ. 1000.0/35289/2015 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2582/2015.  

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/42202/01-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΗΙ8Η-ΛΔ7) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης μέχρι συνολικού ποσού #11.500.000,00€# 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τα έτη 2017-2018 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0824 
«Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων)» του ειδικού φορέα Ε.Φ. 41/140 «Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα μας.  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ.:1000.0/9782/2016/05-02-2016 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Υπουργού με το οποίο 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης εν λόγω έργου.  

5. Το αριθ. 2834.4/27312/2016/30-03-2016 ΦΕΣ ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ο «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών 
προδιαγραφών (...)». 

6. Τις τεχνικές προδιαγραφές για το εν θέματι έργο όπως διαβιβάσθηκαν με το αριθ. Πρωτ. 
2834.5/16(35941)/22-04-2016 υπηρεσιακό σημείωμα ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ο. 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

1. Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, για 
την «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) 
μέσω παράκτιας υποδομής», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές μόνο για το σύνολο 
των υπηρεσιών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Οι πιστώσεις για την παροχή των προκηρυχθεισών υπηρεσιών για την περίοδο από 01-02-2017 έως 31-
12-2018 θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ΚΑΕ 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και 
δαπάνες εγκαταστάσεων)» του ειδικού φορέα Ε.Φ. 41/140 «Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» 
του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα μας έτους 2017 και έτους 2018. 

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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                          Τ Ο Π Ο Σ  -  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

28 – 04 – 2016  
06 – 06 – 2016  

και ώρα 09:00 

13 – 06 – 2016  

και ώρα 15:00 

 

5. Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η 
διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Β’ της 
Διακήρυξης.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
     α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
     β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
     γ) συνεταιρισμοί 
     δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 
  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
  Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε µε νόμιμο 
εκπρόσωπό τους είτε µέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή εμπορικό – βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελμα σχετικό µε το αντικείμενο της προμήθειας το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου 
πραγματοποιείται ο διαγωνισμός. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

7.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως 
εξής:  
 i) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
  ii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΡΠΣ4653ΠΩ-7ΓΚ
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 iii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (03) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος.  

7.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

7.3. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής 
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (σε 
μορφή word ή pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει στο 
αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός Αθηνών 
η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται ότι ο 
μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα. 

 Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το 
αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 13-06-
2016, παρακαλούμε όπως σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 24-05-2016. 
Επισημαίνεται ότι τυχόν καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται επιφέρει περαιτέρω 
καθυστέρηση στην διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την 
μη ορθή τήρηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.    

 
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ μέχρι ΣΤ΄,  που  
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

Παράρτημα Α΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Παράρτημα Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Παράρτημα Γ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Παράρτημα Δ'  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
Παράρτημα Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Παράρτημα ΣΤ'   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4ος  όροφος, τηλ. 
213137-4210/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
          Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού μέχρι και οκτώ (08) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 
της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ 
της εκπνοής της παραπάνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ηµερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π∆ 118/07. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και στην ελληνική γλώσσα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές), δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα 
οποία υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΡΠΣ4653ΠΩ-7ΓΚ
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που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται.   

10. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε 
η προς τούτο εξουσιοδότηση. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σε 
περίπτωση κατακύρωσης και σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού την αναθέτουσα αρχή, ενώ τα έξοδα 
δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί στις 27-04-2016 με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. και η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθειών»Τακτικοί Διαγωνισμοί, στο διαδικτυακό 
τόπο του Υ.ΝΑ.ΝΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο «Διακηρύξεις», ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Επίσης, η περίληψη της Διακήρυξης θα 
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων την 28-04-2016 και στον Ελληνικό Τύπο στις 28-04-
2016 και 30-04-2016. 

13. Ο Διευθυντής Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 της αριθ. 1000.0/35289/2015 Απόφασης ΥΝΑΝΠ, να 
προβεί στην υπογραφή της περίληψης της παρούσας προκειμένου να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, σε 
δύο (02) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες καθώς και σε µία (01) εβδομαδιαία και µία (01) ημερήσια 
τοπική εφημερίδα. Επίσης, η ως άνω περίληψη να κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια, στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας [στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
Α.Ε. σύμφωνα με (ιστ) σχετική διάταξη] και στους Συνδέσμους και να καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο 
του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθειών » Τακτικοί 
Διαγωνισμοί καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝA.Ν.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο: «Διακηρύξεις».- 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισυνάπτονται: 
Τα αναφερόμενα στην Απόφαση  
Παραρτήματα Α΄-ΣΤ΄. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.yen.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.yen.gr/
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ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΠΙΧ.  
2. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Η.Δ.ΕΠ.  
3. Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.

 

 
IIΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Απόφαση διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acsmi.gr  
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ 

info@acci.gr 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ eea@eea.gr  
5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@bep.gr 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

evep@pcci.gr 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ eepir@otenet.gr  
8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@veth.gov.gr 
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

root@ebeth.gr 
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

epepthe@otenet.gr  
11. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ chamimat@otenet.gr 
12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ info@ebekilkis.gr   
13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ etaep@pel.forthnet.gr   
14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ champier@otenet.gr 
15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ eves@otenet.gr 
16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ info@epichal.gr 
17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ eic157@otenet.gr  
19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ebex@otenet.gr 
20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ     

info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ       

info@everodopi.gr 
23. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ nikebe@grevenanet.gr  
24. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastcham@otenet.gr 
25. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Chambers@otenet.gr 
26. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ eveflo@otenet.gr 
27. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ info@karditsacci.gr 

karditsacci@cld.gr 
28. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    info@Larissa-chamber.gr 
29. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   info@c-magnesia.gr 

magnesiachamber@gmail.com  
30. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr 
31. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr 
32. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ epimevia@hol.gr 
33. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ info@epimelitirio-

evrytania.gr   epimevri@hotmail.com  
34. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ epim-fo@hol.gr 

 

36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ    epimarta@otenet.gr 
37. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ cci@e-thesprotias.gr, 

mitroa@e-thesprotias.gr 
38. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ info@cci-ioannina.gr 
39. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ info@prevezachamber.gr 
40. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

contact@epimetol.gr 
41. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ea@e-a.gr 
42. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ   ilich-gr@otenet.gr 
43. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr 
44. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   info@arcadianet.gr 
45. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  info@korinthiacc.gr 
46. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

info@messinianchamber.gr, 
press@messinianchamber.gr  

48. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@ebeh.gr, 
stefanoudaki@ebeh.gr 

49. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr 
50. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ eber@otenet.gr  
51.  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr 
52. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@les.forthnet.gr 
53. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr  
54. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ epimelit@otenet.gr 

55. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ info@ebed.gr, 
ccirho@otenet.gr  

56. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  info@cycladescc.gr 
57. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr 
58. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ corfucci@otenet.gr 
59. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

chamberk@otenet.gr 
60. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr 
61. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ nee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ iccgr@otenet.gr 
64. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

info@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ info@gsevee.gr, 
gsevee@gsevee.gr 

66. Γ ΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ggb1@ggb.gr 

 

 
 

ΙV. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (Απόφαση Διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Γρ. Υπουργού   
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα  
3. Γρ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. Γ.Δ.Ο.Υ. 

5. ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α΄  
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