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ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ 
Τμιμα Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν 
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          Αρικ. πρωτ.:  2832.9/ 13662/2016   

                       
 

Ηλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ 
ε ΕΤΡΩ ελεφκερο 

Τθλζφωνο          : 213-137 4499/1081                                                                     
FAX                       : 213-137 1361                                                                                                         ΦΟΕΑΣ:       
E-mail                 : dipea.b@yna.gov.gr                                                                          ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
       ΚΑΙ  
       ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ  

 
Διακιρυξθ υπ’ αρικμ. 03/2016 
υςτθμικόσ αρικμόσ: 21225 

Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Τγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ 
υλικοφ -εξοπλιςμοφ», προχπολογιςκείςασ αξίασ διακοςίων πζντε χιλιάδων εξιντα επτά ευρϊ και 
ςαράντα εννζα  λεπτϊν #205.067,49€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
χαμθλότερθ τιμι. 

 
Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2Ο  
 
Ζχοντασ υπ’ όψιν:  
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

α) Του Κανονιςμοφ 1336/2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
β) Του Ν. 2198/94 «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 43, άρκρο 24). 
γ) Του Ν. 2238/94 «Κφρωςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» (ΦΕΚ Αϋ 151), όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ 
με το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και ιςχφει. 
δ) Του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» (ΦΕΚ Αϋ19), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ε) Του Ν. 2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Αϋ 247), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) και ιςχφει.  
ςτ) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 45), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
η) Του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
θ) Του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ Α’ 30) όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το Ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ Α’ 279) και ιςχφει.   
κ) Του Ν. 3469/06 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 131). 
ι) Του Ν. 3548/07 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο 
και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ Αϋ 68). 
ια) Του Ν. 3861/10 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ Αϋ112), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιβ) Του Ν. 3886/10 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων-Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665 ΕΟΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ Αϋ173). 
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ιγ) Του Ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΦΕΚ Αϋ141). 
ιδ)  Του Ν. 3922/11 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Αϋ35) και ιδίωσ των άρκρων 13 και 14 παράγραφοσ 6. 
ιε) Του Ν. 4013/11 «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» (ΦΕΚ 
Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιςτ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ … και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 18).   
ιη) Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). 
ιθ) 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 (ΦΕΚ 
Α’ 107). 
ικ) Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεων» (ΦΕΚ 
Αϋ120), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ (…)» (ΦΕΚ Α’ 74). 
κα) Του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 
Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 160), όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το άρκρο 37 του 
Ν. 4320/15 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν 
οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 29). 
κβ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 
98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κγ) Του Π.Δ. 60/07 *Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί 
ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν»+ (ΦΕΚ 
Αϋ64), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κδ) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 150), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κε) Του Π.Δ. 113/2010 « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ Α’ 194). 
κςτ)  Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170). 
κη) Του Π.Δ 69/2015 «Διοριςμόσ του Αλεξίου Τςίπρα του Ραφλου, Αρχθγοφ του Κόμματοσ του ¨Συναςπιςμοφ 
ιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ¨(ΣΥ.ΙΗ.Α), ωσ Ρρωκυπουργοφ (Α 113). 
κθ) Του Π.Δ 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων. Αναςφςταςθ του υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και 
μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (…)» ιδίωσ ωσ προσ το άρκρο 2 αυτοφ  (Α 
114).  
κκ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν» (Αϋ 116). 

 
2. Σισ Αποφάςεισ: 

α) Τθν υπ’ αρικμ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των 
Επιτροπϊν Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (ΦΕΚ Β’ 764). 

β) Τθν υπ’ αρικµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των 
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (ΦΕΚ Βϋ 431), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

γ) Τθν υπ’ αρικμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (ΦΕΚ Β’ 1209). 

δ) Τθν υπ’ αρικμ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΚ Β’ 153). 

ε) Τθν υπ’ αρικμ. 1108437/2565/ΔΟ/15-11-2005 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν 
«Κακοριςμόσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (ΦΕΚ Β’ 1590). 

ςτ) Τθν υπ’ αρικμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673). 

η) Τθν υπ’ αρικμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν - Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Διαδικαςία 
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εκτζλεςθσ προμθκειϊν και επιςκευϊν που αφοροφν ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, επιχειρθςιακά μζςα και 
ςυςτιματα που χρθςιμοποιεί το Λιμενικό Σϊμα − Ελλθνικι Ακτοφυλακι για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 
του (περίπτωςθ κβϋ μζρουσ ΙΙ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του Ν.2286/95, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 13 
του Ν.3922/2011)» (ΦΕΚ Β’ 1818). 

θ) Τθσ υπ’ αρικμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 2677).  

κ) Τθν υπ’ αρικμ. 12179/11-7-2014 απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό «Κακοριςμόσ θμεριςιων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ 
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» (ΦΕΚ Β’ 1893). 

ι)  Τθν υπ’ αρικμ. 46274/2014 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ 
«υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων» (ΦΕΚ Β’ 2573). 

ια) Τθν αρικ. φακ.: 2831.8/02/15/(1424)/10-07-2015 Απόφαςθ ΥΡΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1ο (ΑΔΑ: 
Ω50465ΦΘΘ-ΣΜ3) με κζμα «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων α) Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, β) Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν και  γ) Ενςτάςεων του άρκρου 15 
του π.δ. 118/2007 & Ρροςφυγϊν του ν. 3886/2010, (….) ζτουσ 2015 Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, 
Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (πρϊθν Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ιβ) Τθν αρίκ.1000.0/35289/2015/05-11-2015 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με 
κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Υπουργοφ» ςτο Γενικό 
Γραμματζα Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και ςε υπθρεςιακά όργανα του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Βϋ2582). 

 

3. Το υπ’ αρικμ. πρωτ.:1000.0/9782/2016/05-02-2016 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και τα αρ. 
22/22-06-2015 και 23/20-10-2015 αποςπάςματα πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ 
Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ του ζργου  
«Ρρομικεια Υγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ υλικοφ / εξοπλιςμοφ». 

4. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 13930/08-02-2016 (ΑΔΑ: 71ΨΚ4653Ο7-0Τ5) Απόφαςθ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ/Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων –ΕΣΡΑ περί ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο Ρρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων 2016  ςτθ ΣΑΕ-150/2  του ζργου «Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ  Ζκτακτεσ Δράςεισ 2015» 
με κωδικό 2016ΣΕ15020000. 

5. Το αρικ. πρωτ. 2834.4/2873/2016/15-01-2016 ΦΕΣ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4ο
 «Δθμόςια Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν -“ Ρρομικεια  Υγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ υλικοφ – εξοπλιςμοφ”», κακϊσ και το αρικ. 
πρωτ. 2834.4/12191/2016/12-02-2016 ΦΕΣ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4ο

 «Επαναλθπτικι Δθμόςια Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν -“ Ρρομικεια  Υγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ υλικοφ – εξοπλιςμοφ”». 

6. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ διαβιβάςκθκαν με το υπθρεςιακό ςθμείωμα με αρικ.πρωτ.: 
2834.5/13546/2016/17-02-2016 από το  4ο τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν για τθν 
«Ρρομικεια  Υγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ υλικοφ – εξοπλιςμοφ». 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  

 
1. Θλεκτρονικό, τακτικό διαγωνιςμό ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, ςε ευρϊ ελεφκερο, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν «Ρρομικεια Υγειονομικοφ – Φαρμακευτικοφ υλικοφ -
εξοπλιςμοφ», ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α’ μζχρι και Η’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορζσ για το ςφνολο των προσ προμικεια 
ειδϊν ι ακόμα μεμονωμζνα είτε για το είδοσ Α’ «Υγειονομικό Υλικό»  του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςθσ, είτε 
μεμονωμζνα  για το είδοσ Βϋ «Φαρμακευτικό Υλικό» του Ραραρτιματοσ Α. Επιπλζον διευκρινίηεται πωσ ΜΟΝΟΝ 
για το είδοσ  Αϋ  «Υγειονομικό Υλικό»  του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςθσ, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν επίςθσ 

ΑΔΑ: ΨΕΖΨ4653ΠΩ-ΓΞΧ



                                                                                                                                               

 
Σελίδα 4 από 7 

δυνατότθτα να υποβάλλουν προςφορά μεμονωμζνα και για το κάκε επιμζρουσ είδοσ (αφορά αποκλειςτικά ςτα 
είδθ με Α/Α από 01 ζωσ και 21 του Ρίνακα Υπό Ρρομικεια Ειδϊν του Ραραρτιματοσ Αϋ). 

3. Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕ 150/2. Θ δράςθ εντάςςεται ςτισ 
Ζκτακτεσ Δράςεισ  2015  του «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ» και  ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι κατά ποςοςτό 100% πλζον ΦΡΑ. 

4. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, 
φςτερα από προκεςμία πενιντα δφο (52) θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ 
προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
 

5 .  Σ Ο Π Ο   -  Χ Ρ Ο Ν Ο   Τ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Ω Ν  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ  
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ 

ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
 

ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 
 
 

 
19-02-2016 

 

01 –04 – 2016 
και ϊρα 09:00  

11 –04 – 2016  
και ϊρα 15:00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν.4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». Θ 
διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο άρκρο 2 του Ραραρτιματοσ Β’ τθσ Διακιρυξθσ.  

6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν: 
     α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
     β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά 
     γ) ςυνεταιριςμοί 
     δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να 
υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε 
αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
    Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό μπορεί να γίνει είτε απευκείασ είτε µε νόμιμο εκπρόςωπό τουσ 
είτε µζςω εμπορικϊν αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να 
αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι εμπορικό – βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα ςχετικό µε το αντικείμενο 
τθσ προμικειασ το ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται ο διαγωνιςμόσ. 

7. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και 
να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ: 

7.1. Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 
παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι ωσ 
εξισ:  

i) Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί 
κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  
  ii) Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ 
τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των 
διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ 
εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ 
Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

iii) Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται 
από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:  

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι  
 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο 
Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
Σο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του 
υςτιματοσ.  

7.2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ 
χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.   

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα µε τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ μζχρι Ηϋ,  που  
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ: 

Ραράρτθμα Αϋ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
Ραράρτθμα Βϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ραράρτθμα Γ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
Ραράρτθμα Δ'  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 
Ραράρτθμα Εϋ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ραράρτθμα ΣΤ'   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

      Ραράρτθμα Η’        ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΣΥΣΤΘΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

       
9. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν 
του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4οσ  όροφοσ, τθλ. 
213137-4499/4606/1081/4648) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

          Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 
ςχετικζσ µε τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζχρι και οκτϊ (08) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ 
τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ. α του Ρ.∆. 118/07, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (03) θμζρεσ προ 
τθσ εκπνοισ τθσ παραπάνω προκεςμίασ.  Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (06) θμερϊν πριν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει 
δικαίωμα ζνςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 15, παρ. 2, περ. α του Ρ∆ 118/07. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (Ρρομθκευτζσ), δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται εκτόσ 
των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται.   

10. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςτο ςφνολό του μετά από 
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αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςκθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε 
θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ. 

11. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον ελλθνικό τφπο τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ και ςε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ τθν ανακζτουςα αρχι, ενϊ τα ζξοδα 
δθμοςίευςθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων βαρφνουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

12. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα ςταλεί ςτισ 17-02-2016 με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων 
Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και θ Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr ) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν»Τακτικοί Διαγωνιςμοί, ςτο διαδικτυακό 
τόπο του Υ.ΝΑ.ΝΡ (www.yen.gr ) ςτο ςφνδεςμο «Διακθρφξεισ», ενϊ ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ 
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. Επίςθσ θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα ςταλεί 
προσ δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθν 17-02-2016 και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςτισ 19-
02-2016 και 20-02-2016.  

13. Ο Διευκυντισ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 32 §2 τθσ αρίκ.1000.0/35289/2015/05-11-2015 Απόφαςθσ ΥΝΑΝΡ, να προβεί ςτθν 
υπογραφι τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ  προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων, ςε δφο (02) θμεριςιεσ οικονομικζσ 
εφθμερίδεσ κακϊσ και ςε µία (01) εβδομαδιαία και µία (01) θμεριςια τοπικι εφθμερίδα. Επίςθσ, θ ωσ άνω 
περίλθψθ να κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια, ςτον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και ςτουσ Συνδζςμουσ και να καταχωρθκεί ςτο 
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν » 
Τακτικοί Διαγωνιςμοί κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝA.Ν.Ρ. (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο: 
«Διακθρφξεισ».   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  Με εντολι Τπουργοφ          
                                                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                                    Ιωάννθσ Θεοτοκάσ  
 
Επιςυνάπτονται: 
Τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ  
Ραραρτιματα Αϋ - Z’. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

         Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ζτουσ 2015. 

 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Διακιρυξθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
1. Συντονιςτι ΤΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναφαρχο ΛΣ ΚΑΑΓΕΩΓΟΡΟΥΛΟ Ιωάννθ 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υπθρεςία Υγειονομικοφ  
3. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Υ.Ο.Θ.Ε. 
4. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙΡΟΡ Β’  
 
IIΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Απόφαςθ διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  

1. ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΡΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  info@acsmi.gr  
3. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΑΘΘΝΩΝ 

info@acci.gr 
4. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ eea@eea.gr  
5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ info@bep.gr 
6. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ 

evep@pcci.gr 
7. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ eepir@otenet.gr  

8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
info@veth.gov.gr 

9. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
root@ebeth.gr 

10. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
epepthe@otenet.gr 

11. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ     chamimat@otenet.gr 
12. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΙΛΚΙΣ     ebekilk@otenet.gr 
13. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΛΛΑΣ champella@pel.forthnet.gr 
14. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΙΕΙΑΣ    champier@otenet.gr 
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15. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΕΩΝ      eves@otenet.gr 
16. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ    info@epichal.gr 
17. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΑΜΑΣ      ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ      eic157@otenet.gr 
19. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΞΑΝΘΘΣ     ebex@otenet.gr 
20. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΒΟΥ     epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΡΙΜΕΛ. ΟΔΟΡΘΣ     

info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΟΔΟΡΘΣ       

info@everodopi.gr 
23. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr 
24. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ    kastcham@otenet.gr 
25. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ     Chambers@otenet.gr 
26. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΛΩΙΝΘΣ    eveflo@otenet.gr 
27. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ    karditsacci@cld.gr 
28. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΙΣΑΣ    info@Larissa-chamber.gr 
29. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ   info@c-magnesia.gr 
30. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr 
31. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr 
32. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    epimevia@hol.gr 
33. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ   epimevri@otenet.gr 
34. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ    epim-fo@hol.gr 
36. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ    epimarta@otenet.gr 
37. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

 cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-thesprogtias.gr 
38. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   info@cci-ioannina.gr 
39. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΒΕΗAΣ info@prevezachamber.gr 
40. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 

contact@epimetol.gr 
41. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ea@e-a.gr 

42. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ   ilich-gr@otenet.gr 
43. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr 
44. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΚΑΔΙΑΣ   info@arcadianet.gr 
45. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ  info@korinthcc.gr 
46. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 

info@messinianchamber.gr 
48. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  

info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr 
49. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr 
50. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΘΥΜΝΘΣ eber@otenet.gr  
51.  ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr 
52. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@les.forthnet.gr 
53. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr 
54. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ epimelit@otenet.gr 
55. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ  info@ebed.gr 
56. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  info@cycladescc.gr 
57. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr 
58. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ corfucci@otenet.gr 
59. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΦΑΛΘΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΘΣ 

chamberk@otenet.gr 
60. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr 
61. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ (Τ.Ε.Ε.) tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ nee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ iccgr@otenet.gr 
64. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ info@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΡΑΓ/ΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΡΟΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ   info@gsevee.gr 

66. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.  it@eommex.gr

ΙV. EΩΣΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (Απόφαςθ Διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
1. Γρ. κ. Υπουργοφ.    
2. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα. 
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. ΔΙΡΕΑ 1
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