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RADAR ΑΦΑΛΔΗΑ AR-51 ΣΟΤ 

NAMFI ΣΖ ΘΔΖ ΣΡΑΟΠΗΓΑ» 

(Κ-484Ν) 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΑΣΟΪΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

α. Σν έγγξαθν απηφ απνηειεί επίζεκε αλαγγειία Γηεζλνχο Ναηντθνχ Γηαγσληζκνχ 
γηα ην έξγν : «Αλαβάζκηζε Πνκπνχ (Tx) Radar Αζθαιείαο AR-51 ηνπ NAMFI ζηε Θέζε 
Σξανπίδα» (Κ-484Ν) (serial number 2019/5SA06096-00), πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί 
ζηελ Διιάδα (ηαζκφο RADAR ηνπ NAMFI ζηε ζέζε Σξανπίδα ζηα Υαληά Κξήηεο). 

 
β. Η έγθξηζε γηα ην ππφςε έξγν δφζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. AC/4-DS(2019)/0029 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπελδχζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ Γηεζλνχο Δπηηειείνπ 
ππ’ αξηζκ. AC/4(PP)D/28069(INV) θαη AC/4(PP)D/28069-COR1(INV). 

 
γ.  Σα θξάηε – κέιε ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα είλαη 

πέξαλ ηεο Διιάδαο ηα αθφινπζα: Αιβαλία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, 
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 
Ιζιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Καλαδάο, Κξναηία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, 
Μαπξνβνχλην, Ννξβεγία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, 
ινβελία θαη Σνπξθία. 

 
δ. Σν ίδην έγγξαθν απνζηέιιεηαη ζηηο Γηπισκαηηθέο Αληηπξνζσπείεο ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Διιάδα (Πξεζβείεο) θαη ζηηο Αληηπξνζσπείεο ησλ 28 θξαηψλ - κειψλ 
ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ην ππφςε πξφγξακκα, θαζψο θαη ζην 
Γηεζλέο Δπηηειείν ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο. Οη απνδέθηεο ηνπ εγγξάθνπ παξαθαινχληαη 
φπσο ελεκεξψζνπλ ζε έγθαηξν ρξφλν ηηο εηαηξείεο ησλ θξαηψλ ηνπο γηα ηνλ ζρεηηθφ 
δηαγσληζκφ θαη απνζηείινπλ γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ηε «Γήισζε Δπηιεμηκφηεηαο - 
DECLARATION OF ELIGIBILITY» κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 5.(ii).(a) θαη 
ζην Annex V ηεο Γηεζλνχο Οδεγίαο NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) ζηελ δηεχζπλζε : 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΓΔΑ) 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΤΠΔΠΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ (ΓΙΤΝ/ΣΜ.ΓΗΜ.) 

ΜΔΟΓΔΙΩΝ 227-231, ΥΟΛΑΡΓΟ 156 69, ΑΘΗΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ, ΣΓΑ 1010 

e-mail: dirbid.ypepa@haf.gr, 
φρη αξγφηεξα απφ ηελ θαζνξηδφκελε εκεξνκελία ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν 8.α. 
 

ε. Οη Διιεληθέο εηαηξείεο ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην ππφςε 
δηαγσληζκφ, ππνβάιινληαο αίηεζε γηα ζπκκεηνρή, ζπλνδεπφκελε απφ θσηναληίγξαθν ηνπ 
εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ ΜΔΔΠ θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνχο πίλαθεο ηνπ 
Τ.ΔΘ.Α., γηα έξγα «ΝΑΣΟ - ΟΥΤΡΩΗ - ΑΠΟΡΡΗΣΑ» (γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 2.α.(1) θαησηέξσ), ή ζπλνδεπφκελε απφ θσηναληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ - Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Βηνκεραληθήο 
Αζθαιείαο (γηα ηηο εηδηθεπκέλεο Διιεληθέο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 2.α.(2) θαησηέξσ), ζηελ 
δηεχζπλζε ή ζην e-mail ηεο αλσηέξσ παξ. 1.δ., φρη αξγφηεξα απφ ηελ θαζνξηδφκελε 
εκεξνκελία ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν 8.α. 

 
ζη. Σα αλαγθαία ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο επίζεο 

θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, πεξηέρνληαη ζηα 
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ηεχρε πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζε εθείλνπο πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηνλ 
ππφςε δηαγσληζκφ θαη θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2.α παξαθάησ. 
 

δ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.b (κέζνδνο «ONE STEP»), ε 
δε αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (Καηαθχξσζε πκβάζεσλ) ηεο 
Γηεζλνχο Οδεγίαο NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) «Γηαδηθαζίεο δηεζλψλ κεηνδνηηθψλ 
δηαγσληζκψλ ΝΑΣΟ (ICB)» θαη ην άξζξν 86 θαη 95, παξ.2, πεξίπη.β ηνπ Ν. 4412/16. 

 

2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 
 
α. ηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο : 

 
(1) Αιινδαπέο εηαηξείεο κε ρψξα πξνέιεπζεο θαη έδξα ζε έλα απφ ηα θξάηε – 

κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηεο Γηεζλνχο Οδεγίαο AC/4-D/2261 
(1996 Edition) πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1γ αλσηέξσ, εθφζνλ 
έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο θαη απνζηείιεη εγθαίξσο ηε «Γήισζε 
Δπηιεμηκφηεηαο - DECLARATION OF ELIGIBILITY» κε ζαθή δήισζε γηα ηε δηαβάζκηζε 
αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο ζε βαζκφ «ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΥΡΗΗ», σο ANNEX V ηεο 
AC/4-D/2261 (1996 Edition) θαη 

 
Διιεληθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ κε ηάμε πηπρίνπ 4
η 

και άνω, εγγεγξακκέλεο ζηνπο Δηδηθνχο 
Πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γηα αλάιεςε έξγσλ «ΝΑΣΟ - ΟΥΤΡΩΗ - 
ΑΠΟΡΡΗΣΑ» (ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο). 
 

Ακθφηεξεο (εκεδαπέο θαη αιινδαπέο) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο 
νθείινπλ λα απνδείμνπλ, ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, φηη είλαη 
εηδηθεπκέλεο ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ έξγσλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ 
(ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Radar) θαη φηη έρνπλ πινπνηήζεη ή 
πινπνηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο - κέινο ηνπ ΝΑΣΟ. Η 
εμεηδίθεπζε ζα απνδεηθλχεηαη κε επίζεκα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, 
ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ. 

 
(2) Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Radar), ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη 
Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Δκπνξηθφ - Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, 
έρνπλ απνδεηθηηθά Βηνκεραληθήο Αζθάιεηαο (πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηεο εηαηξείαο θαη εμνπζηνδφηεζε αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο) θαηά ηνλ ΔΚΒΑ θαη είλαη 
εηδηθεπκέλεο ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ έξγσλ (έρνπλ πινπνηήζεη ή πινπνηνχλ αλάινγα 
πξνγξάκκαηα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο - κέινο ηνπ ΝΑΣΟ). Η εμεηδίθεπζε ζα 
απνδεηθλχεηαη κε επίζεκα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ. Γηα ηελ θαηoxχξσζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο νθείινπλ λα ζπκπξάμνπλ – θνηλνπξαθηήζνπλ κε κία 
ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ επηρεηξήζεσλ (ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγ. 
2.α.(1) αλσηέξσ. 

 
(3) Κνηλνπξαμίεο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ή / θαη ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αξθεί ε 
σο άλσ απφδεημε εμεηδίθεπζεο ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ έξγσλ απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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β. Δηαηξείεο κε εγθεθξηκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ηεο ρψξαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ νχηε απηφλνκα νχηε κέζσ θνηλνπξαμίαο. 

 
γ. Δηαηξείεο ή εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ κε θξάηε - κέιε ηνπ ΝΑΣΟ ή θξάηε - 

κέιε ηνπ ΝΑΣΟ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ δελ 
επηηξέπεηαη λα απνηεινχλ αλαδφρνπο ή ππναλαδφρνπο ή θαηαζθεπαζηέο θαλελφο ηκήκαηνο 
ηεο ζχκβαζεο. Κακία εξγαζία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ 
εξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, δελ ζα εθεηειείηαη απφ άιινλ εθηφο απφ ηηο εηαηξείεο ή 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ θξάηε - κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη εληφο απηψλ. Καλέλα απφ ηα πιηθά ή εμαξηήκαηα 
κέρξη ηνπ επηπέδνπ αλαγλσξίζηκνπ ππνζπγθξνηήκαηνο εμνπιηζκνχ, απνηεινχκελν απφ δχν 
ή πεξηζζφηεξα κέξε, πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί ζαλ έλα ζχλνιν, δελ 
ζα θαηαζθεπάδεηαη ή ζπλαξκνινγείηαη απφ άιινλ εθηφο απφ ηηο εηαηξείεο ή εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο απφ θξάηε - κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
παξφληνο έξγνπ θαη εληφο απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηεζλνχο Οδεγίαο NATO 
AC/4-D/2261 (1996 Edition). 

 
δ. Η θάζε δηαγσληδνκέλε εηαηξεία ή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο ζε κία θαη κφλν Κνηλνπξαμία ζχκθσλα 
κε ηελ Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 4 ηεο Γηεζλνχο Οδεγίαο 
NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition). 

 

ε. Δηαηξείεο ή εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ έζησ θαη έλα απφ ηα 
θξηηήξηα ηεο παξ. 2.α. πνπ ηηο αθνξνχλ, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ 
νχηε απηνδχλακα νχηε κέζσ θνηλνπξαμίαο. 

 

ζη. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο 
εηαηξείεο ή εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε Κνηλνπξαμία, ηφηε νθείιεη λα ππνδείμεη κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηηο εηαηξείεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Κνηλνπξαμία θαη παξάιιεια λα 
δειψζεη ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Αλ νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο απηέο 
πξάμεηο δελ ππνβιεζνχλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά δελ ζα ζεσξεζεί έγθπξε. 
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ζα εθπξνζσπνχλ φια ηα 
κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο Τπεξεζίαο. 

 

3. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ελφο λένπ 
ππνζπζηήκαηνο εθπνκπήο (L-Band Radar Transmitter) ζην RADAR AR-51 ηνπ NAMFI ζηε 
ζέζε ΣΡΑΟΠΙΓΑ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ 
ηεπρψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα αθφινπζα 
αληηθείκελα: 

 

• Τινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ βειηίσζεο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ ή θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ. 

• Απνμήισζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζπζηήκαηνο εθπνκπήο. 
• Δγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ εθπνκπήο κε ην πθηζηάκελν 

Radar ζηε ζέζε Σξανπίδα γηα πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία-εθκεηάιιεπζε 
• Έιεγρνη απνδνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ. 
• Παξνρή εθπαίδεπζεο θαη βηβιηνγξαθίαο. 
• Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πένηε εκαηομμςπίων 

οκηακοζίων ογδόνηα επηά σιλιάδων εννιακοζίων Δςπώ (5.887.900,00 €). Η παξνχζα 
ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

21PROC008955626 2021-07-21



Κ-484Ν 

ελίδα 5 από ελίδερ 5 

5. ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΠΔΡΑΣΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ην έξγν ζα πξέπεη 

λα νινθιεξσζεί κέζα ζε Δξακόζιερ εβδομήνηα (670) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 

6. ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

α. Ο βαζκφο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ είλαη «ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΥΡΗΔΩ» θαη ζα 
ηζρχνπλ φινη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο εζληθνί θαη ηνπ ΝΑΣΟ, θχξηα ε C-M(2002)49. 

 
β. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζηαηεχνπλ ην παξφλ έγγξαθν θαη φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο εζληθνχο ή ηνπ ΝΑΣΟ. 
 

7. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα έρνπλ ηζρχ ΓΔΚΑ ΣΡΙΩΝ (13) ΜΗΝΩΝ. 
 

8. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 
 

α. Πέπαρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ και ςποβολήρ δικαιολογηηικών :10-09-

2021. 
 

β. Δκηιμώμενορ σπόνορ διανομήρ ηεςσών δημοππάηηζηρ: από 04-10-2021 έωρ 

15-10-2021. 
 

γ. Δκηιμώμενορ σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών : 30-11-2021. 
 
δ. Οη παξαπάλσ εκεξνκελίεο ππφθεηληαη ζε επηθαηξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ πνξεία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξ. 6 θαη 10 ηεο 
Γηεζλνχο Οδεγίαο NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition) θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ φξσλ ησλ 
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο Δζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

Αθήνα,  30-06-2021 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Μ.Τ. κε A’ Βαζκφ Ισάλλεο ηάβαξεο 
Δπηηειήο ΓΔΑ/ΤΠΔΠΑ/ΓΙΤΝ 

Τπνπηέξαξρνο (Μ) Γεκήηξηνο Μπφδλνο 
Γηεπζπληήο Γ' Κιάδνπ ΓΔΑ 
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