
MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4α 
  Τηλέφ.: 2103483237 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600/5/418572 
  Σ.2574 
  Αθήνα, 02 Σεπ 20 
  Συνημμένα: Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
   
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Η Υπ’Αρίθμ.92/20 Πρόσκληση Συμμετοχής 

σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή 
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Θερ-
μικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύπου (Μονόκυαλα) για την 
Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο 
Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγι-
κής Κρίσης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε 
Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήρι-
της και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Μετανα-
στευτικών - Προσφυγικών Ροών. 

  
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/1970 Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» 
 β. Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξουσίας» 
 γ. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 ε. Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76), «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Άρθρο 
14 Αντιμετώπιση Έκτακτων και Επειγουσών Αναγκών) …» 

 στ. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21), «Μέτρα για την Επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού Έργου και Άλλες Διατάξεις  (Άρθρο 96 Συνδρομή 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διαχείριση της 
Προσφυγικής κρίσης)» 

 ζ. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» 

 η. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147 / 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 θ. Ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α 169), «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
Άλλες Διατάξεις (Α. 122 Παράταση Προθεσμίας)» 

 ι. Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207 / 17 Δεκ 19) «Ρυθμίσεις Θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλες Διατάξεις» (Άρθρο 17, 
Τροποποίηση του Άρθρου 96 του Ν.4368/2016) 

 ια. Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α΄ 96 / 12 Μαϊ 20) «Βελτίωση της Μετανα-
στευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των Νόμων 
4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και 
Άλλες Διατάξεις» 
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 ιβ Το Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
 ιγ. ΦΕΚ Α΄ 42 / 25 Φεβ 20 «Κατεπείγοντα Μέτρα Αποφυγής και 

Περιορισμού της Διάδοσης Κορωνοϊού». 
 ιδ. ΦΕΚ Α΄ 68 / 20 Μαρ 20 «Κατεπείγοντα Μέτρα για την 

Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Κινδύνου Διασποράς του 
Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της 
Επιχειρηματικότητας και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας 
της Αγοράς και της Δημόσιας 
Διοίκησης». 

 ιε. Απόφαση υπ. Αριθ. 1248/2020 της 03 Ιουλ 20, του VI Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 ιστ. Φ.900/160/41396/Σ.1851/09 Ιουλ 20/ΑΣΔΥΔ/ΔΠΜ/7 
 ιζ. Φ.600/117/684131/Σ.2752/18 Αυγ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α 
 ιη. Φ.814/1997 /753013/Σ.3530/18 Αυγ 20/ΓΕΣ/Γ3/4 

  
 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. Οι διατάξεις των (α), (γ) έως (ιβ) σχετικών, που αφορούν στο ι-
σχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και προμήθει-
ες στο Δημόσιο. 
 
  β. Το (β) σχετικό που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξου-
σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοικήσεως των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 
 
  γ. Το άρθρο 96 του (στ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
57 του (ια) ομοίου και ισχύει:  
 
   (1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος (12 Μαϊ 20) του (ια) νό-
μου και μέχρι τις 31 Δεκ 21, το Δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που 
είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγι-
κών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής - μεταναστευτι-
κής κρίσης, κυρίως στους τομείς της μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, ασφάλειας, 
καθαριότητας και υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών. 
 
   (2) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), δύναται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή να 
συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμή-
θειας αγαθών ή μισθώσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύ-
πτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, ιδίως σχετικά 
με την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή και λειτουργία των δομών της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, των Προαναχωρησιακών Κέντρων 
Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Η διαδι-
κασία σύναψης των προηγούμενων συμβάσεων δύναται, λαμβανομένων υπόψη 
και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, 
να διενεργείται, ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού για την αντιμετώπιση της έκτακτης και απρόβλεπτης 
αύξησης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης επι-
δείνωσης της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης, και στο μέτρο που αυτό εί-
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ναι αναγκαίο, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 
  δ. Το άρθρο 32 του (η) σχετικού, με το οποίο καθορίζονται οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από τις αναθέτουσες αρχές (ΑΑ) και συγκεκριμέ-
να την περίπτωση της παραγράφου  2γ του εν λόγω άρθρου, για προμήθεια που 
αφορά στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανά-
γκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 
 
  ε. Τα (ιγ) και (ιδ) σχετικά, με τα οποία προβλέπονται συγκεκριμένα 
κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, ενώ κα-
θορίζονται αντίστοιχα επιπρόσθετα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-
νωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  
 
  στ. Τη (ιε) σχετική απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, η οποία μεταξύ των άλλων, αναφέρει ρητά ότι, για την εκπλήρωση των ειδι-
κών σκοπών που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφαλείας και άμυνας της Χώρας (ε-
δαφική ακεραιότητα) με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και σε τομείς, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι συνα-
φείς με τους ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς της παρ. 1 του άρθρου 96, το Υ-
ΠΕΘΑ δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής διάταξης [ήτοι, κατά πα-
ρέκκλιση και της γενικής διάταξης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, με την 
οποία  καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις για προσφυγή στη διαδικασία με δι-
απραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση], να συνάπτει με τρίτους συμ-
βάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων 
για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής του. 
 
  ζ. Το (ιστ) σχετικό, με το οποίο η αναθέτουσα αρχή (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) 
προέβη στην συγκρότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων για τις συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
221 του (η) όμοιου. 
 
  η. Τη (ιζ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας του ΓΕΣ/Γ1 
(ΔΥΔΜ), για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 100 θερμικών διοπτρών 
παρατήρησης φορητού τύπου (μονόκυαλα), συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής 
των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμε-
τώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής /προσφυγικής ροής και ενί-
σχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. 
 
  θ. Τη (ιη) σχετική διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της 
προμήθειας του θέματος. 
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 2.     Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 
 
τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το (ιζ) σχετικό: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟ-

ΡΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ACTION STORE, ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

info@actionstore.gr 

2 ACTIVE POINT AEBE papazachariou@activepoint.gr 

3 ALTUS - LSA dpapageorgiou@altus-lsa.com 

4 ARMAGON CONSULTING LTD sd@armagonconsulting.com 

5 ARMYMANIA marinaarmy@yahoo.com  

6 BALCO DEFENCE tf@balcodefence.com 

7 DOUBLE ACTION DEFENCE S.A. info@doubleaction.gr 

8 E23 ΚΟΠΕΛΑΚΗ Δ & ΣΙΑ ΟΕ sales@kopelakis.gr 

9 ELMON john@elmon.com, www.elmon.com 

10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕ 

info@isembel.gr 

11 GLADIUS IKE chris@gladius.gr 

12 GREEKROTORS info@myhelis.com 

13 HAGOR INDUSTRIES LTD www.hagor.com 

14 HELLENIC INSTRUMENTS alexkoutsos@hellenicinstruments.com 

15 HELLAS TROOPER tasofara@yahoo.gr  

16 HGE ΜARINE info@hge.gr 

17 IDEAGENESIS info@ideagenesis.gr 

18 KASOLINE info@kasoline.gr 

19 KLEISTRO info@kleistro.com 

20 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΑΕ 

kolotourossa@gmail.com 

21 MEDITERRANEAN DIVE CENTER 
– MDC 

info@pozidis.gr 

22 MOISS ME ΠE fm@moiss.gr 

23 MILTECH prdevelopment@miltech.gr 

24 NORDETO EE info@nordeto.com 

25 NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ. AE info@northaegeanslops.gr 

26 ΟΜΙΛΟΣ TRIDENT HELLAS demetrios.t@gotridentgroup.com 

27 OTRERA  giliakopoulou@otreradt.com 

28 PASS DEFENCE ΜΕΠΕ info@defence.gr 

29 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ info@siamidis.gr 

30 THEON SENSORS info@theon.com  

 
      Αριθμός Πρόσκλησης: 92-2020 

 
να συμμετάσχουν στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυ-
ξης, για την προμήθεια 100 θερμικών διοπτρών παρατήρησης φορητού τύπου 
(μονόκυαλα) για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο 
πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προ-
σφυγικής ροής και ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, προϋπολογισθείσας α-
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mailto:john@elmon.com
mailto:info@isembel.gr
mailto:info@myhelis.com
mailto:tasofara@yahoo.gr
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mailto:info@northaegeanslops.gr
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ξίας ποσού ύψους οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δυο 
ευρώ (899.992 €) με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α», με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 (Κριτήρια 
ανάθεσης) του (στ) σχετικού, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης του θέματος (Παράρτημα Ι του πρό-
σκλησης), με τις επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και 
τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 90 (Ισότιμες και ισοδύναμες προ-
σφορές). 
 
 3. Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας βαρύνει τον Π/Υ οικ. έτους 
2020, ΕΦ:1.011-701-00.000.00 και ΑΛΕ: 31-2.09-89.001 αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3 
(ΔΥΠΟΣΤΗ) και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π/Υ ΓΕΣ 2020 με 
α/α έγγραφης αναφοράς 20201011701000000000964 και ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό ύψους οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δυο ευρώ 
(899.992 €) με ΦΠΑ. 
 
 4. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προμήθειας, είναι η Ανώτατη Στρατιω-
τική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). 
 
 5. Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών - προσφορών (διαδικασία 
με διαπραγμάτευση) μέχρι στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ (καταληκτική ημερομηνία), στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύ-
θυνση: Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483237/210 3459946, 
FAX: 210-3454603). 

 
 6. H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16 
Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διε-
νέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ). 
 
 7. Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμά-
τευση, έχει όπως στο Παράρτημα «Α». 
 
 8. Τα έγραφα της σύμβασης, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, Π. Ράλλη 1, Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103483237, κατά τις 
εργάσιμες ώρες 08:00 έως 14:00, στην τιμή των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) ανά α-
ντίγραφο μέχρι 50 φύλλα και 0,30 € για κάθε φύλλο μετά το 50ο με κατάθεση στο 
λογαριασμό (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417, στην Τράπεζας 
Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος εγ-
γράφων σύμβασης προμήθειας Θερμικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύ-
που (Μονόκυαλα)». 
 
 9. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως και μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία το αργότερο μέχρι 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. Αρμόδιος χειριστής είναι 
το: ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4α (Τμήμα Πεζικού), τηλέφ. επικοινωνίας (+30) 2103483237, fax: 
(+30) 2103454603. 
 
 10. Μονάδα παράδοσης 3ο ΤΥΛ. 
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 11. Υπεύθυνος αξιωματικός συντονιστής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για την εν λόγω 
προμήθεια, ορίζεται ο Σχης (ΥΠ) Αναστάσιος Μαυρομάτης. 
 
 12. Χειριστής θέματος: Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Δαφεράνος, Επιτελής 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4α, τηλέφ.: 210-348-3237. 
 
 

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  
  

Ταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Δαφεράνος  
Επιτελής ΔΠΜ/4ε  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσί-

ευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την 
Προμήθεια Θερμικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύπου (Μονόκυαλα) 
για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο 
Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρί-
σης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρό-
βλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Α-
νάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Μεταναστευτικών - Προσφυγικών Ροών. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Αποδέκτες για Ενέργεια   
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Αποδέκτες για Πληροφορία   
ΓΕΣ/Γ1/4α - Γ3 - Γ4 ΝΑΙ - 
ΓΕΣ/ΔΕΔ-ΔΠΖ-ΔΥΠ-ΔΣΕ   ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΝΑΙ - 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4α-ΔΕΠΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΚΕΥ/ΔΥ-ΔΚΤ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Φ.Υ. (ΑΠ 92/20) ΝΑΙ ΝΑΙ 
3ο ΤΥΛ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
 
 


