
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ : α. ΤΕΕ - Καρ.Σερβίας 4 
                 Τ.Κ.102 48  ΑΘΗΝΑ  

 e-mail: tee@central.tee.gr 
β. ΣΑΤΕ - Φειδίου 14-16 

 Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 
e-mail: info@sate.gr 

γ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Θεμιστοκλέους 4 
 Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 
 e-mail: secretary@pesede.gr 

δ. ΠΕΔΜΕΔΕ - Ασκληπιού 23 
 Τ.Κ.106 80 ΑΘΗΝΑ 
 e-mail: info@pedmede.gr 

ε. ΠΕΔΜΗΕΔΕ - Αχαρνών 35 
 Τ.Κ.103 39 ΑΘΗΝΑ 
 e-mail:pedmiede@tee.gr 

στ. Σύνδεσμο Εργοληπτών ΔΕ 

     Νεάρχου 23 & Γιαμπουδάκη  

 Τ.Κ  731 34 ΧΑΝΙΑ 
 e-mail: sedeehan@yahoo.gr 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Γ΄ΚΛΑΔΟΣ(ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 ΔΜ-ΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
Ν.ΕΡΓΩΝ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
ΤΜΗΜΑ :Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 
Τηλ. :  210 6551489 
Φ. : 917.252104/ 5 /325829 
Σ. : 136 
Αθήνα , 17 Μαΐου  2022 
Συνημμένα : Μία (1) περίληψη   
Διακήρυξης (Φ.2) 

 

 

ΚΟΙΝ. : -ΓΕΝ/ΔΚΓ 
             -ΓΕΝ/Γ4-Ι 
             -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
               ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                       

   ΥΠΕΘΑ 
               (2 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι) 

                     

 

 
ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση Πέντε (5) Πολυσυνεργείων στο ΝΚ» 
 

 
       1.  Σας διαβιβάζουμε περίληψη διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας των 
εργασιών που αναφέρονται στο θέμα και παρακαλούμε να την αναρτήσετε στην 
Πινακίδα Ανακοινώσεών σας ή να τη δημοσιεύσετε σε εκδιδόμενα ενημερωτικά 
δελτία σας, προκειμένου ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες.  
       
      2.   Χειρίστρια θέματος, ΜΠΥ Α΄ (ΔΕ Η-Υ.) Β.Μανουσαρίδου, τηλ.210 
6551492. 

                                                                    
                                                 
                                                          Η  Διευθύντρια Γ4   
                                             ΜΠΥ Α΄ ΠΕ/Μηχ. Ολυμπία Δημητρίου 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΑΔΑ: 6Φ1Ψ6-ΜΣΗ 

 

           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

            Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) 

        ΤΜΗΜΑ Ι 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 754                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

          

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου 
«Αναβάθμιση Πέντε (5) Κτιρίων Πολυσυνεργείων στο ΝΚ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων  
τρίων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.998.303,48 €), με επί μέρους ποσοστά 
εκπτώσεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016) (CPVs έργου  45216200-6). 
 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

189095, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.hellenicnavy.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 

ορίων του Ν.4412/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β". 

       Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως την 03/06/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως στις   07/06/2022. 

 

3.    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 10/06/2022, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 

       Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 

ορίζεται η 14/06/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί 

από την Δ/νση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του ΓΕΝ. 

      Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για την υποβολή 

των δικαιολογητικών τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης στο 

πρωτόκολλο της Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής ΓΕΝ/Διεύθυνση 

Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) θα πρέπει από την προηγούμενη ημέρα και 

από ώρα 08.00 έως 12.00 να μεριμνήσουν για την έκδοση αδείας εισόδου στο 

ΓΕΝ, τηλ. 210 6551493.    

                                                             -//- 

http://www.promitheus.gov.gr/


                                                                -2- 

 

4.     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου  Οικοδομικά και 

Ηλεκτρομηχανολογικά,  που είναι γραμμένοι στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 

12 του Π.Δ.378/87.   

                                           

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής ύψους 39.966,07 ευρώ και ισχύος δεκατριών (13) μηνών και τριάντα 

(30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών θα είναι δεκατρείς (13) μήνες. 

       

6. Το έργο χρηματοδοτείται 100% από πιστώσεις NATO (Πρόγραμμα Κοινής 

Υποδομής NATO-NSIP) του Φορέα 10112030000000,Κωδικού Αριθμού 

4940289899.  

 

7.   Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Ναύσταθμο Κρήτης (NUTS EL434). 
 

8. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.  

 

                                               Χολαργός,    17 Μαϊου  2022 

 

 

                                                            Η Διευθύντρια Γ4 
                           ΜΠΥ Α΄ ΠΕ/Μηχ. Ολυμπία Δημητρίου 

 

 

                                                  Υ/Γ4 

 

 

 

                                                  Υ/Γ4 
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