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Ν.3886/10
Ν. 4270/14 (Όπως Τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15)
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον ΑΝΥΕΘΑ Δημήτριο Βίτσα (ΦΕΚ Β΄
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Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/2β
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ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16)
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄142)
Ν.4456/2017 (Άρθρο 39) (ΦΕΚ Α΄24)
ΑΠ. 654/15-06-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης 13) Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.
Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Φ.800/105/541950/ Σ.3702/21 Αυγ 17/ΓΕΕΘΑ/Γ3
Φ.900/92/291858/Σ.1746/8 Σεπ 17/ΓΕΣ/Γ1/4α
Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/05 Οκτ 2017)
Α.Π. 76688/09-11-2017 Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/
MIS (ΟΠΣ): 5009773
Α.Π. 1547/Φ.27/23-11-2017 2η Τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης Ε.Υ.ΣΥ. Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Α.Π. 1627/Φ.27/05-12-2017 2η Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. (ΑΔΑ: 6ΗΤΤ465ΧΙ8 9ΜΩ)
Φ.600/264/298956/Σ.2775/20 Δεκ 17/ ΓΕΣ/Γ1/4α
ΑΠ. 1707 έως 1711/Φ.27/20 Δεκ 17 Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

1. Σας γνωρίζουμε ότι, έχοντας υπόψη:
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α.
Το (θ) σχετικό με το οποίο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
(ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να προβαίνει μεταξύ
των άλλων σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων, αποκλειστικά σε ό,τι
αφορά στη σίτιση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.
β. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης των (ιβ) και (ιγ) σχετικών και
ειδικότερα των άρθρων 32, 107 παρ. 1 και 3, 108, 109 και 39 αντίστοιχα.
γ. Τις (β), (ε) και (ιζ) σχετικές αποφάσεις περί της μεταβιβαζόμενης
οικονομικής εξουσίας και αρμοδιοτήτων του ΑΝΥΕΘΑ Δημητρίου Βίτσα.
δ. Την από 16 Φεβ 16 Διαταγή Επιχειρήσεων υπ. αριθ. «1» του
ΓΕΕΘΑ/Γ΄ΚΛΑΔΟΥ/Τμήμα Πολιτικής – Σχεδίων ΔΜ, σύμφωνα με την οποία
ανατίθεται στο ΓΕΣ πέραν των άλλων και η αποστολή του συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τη μίσθωση ιδιωτών, που θα αναλάβουν τις
υπηρεσίες ΔΜ στα Κ.Υ.Τ. (σίτιση).
ε. Την (ια) σχετική ΚΥΑ για τη διενέργεια των απαιτούμενων
διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των συγκεκριμένων υποέργων σίτισης
των 5 Κ.Υ.Τ. νήσων ανατολικού Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω).
στ. Το (ιη) σχετικό Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ
Β΄ 2451/09-8-2016 και προτάθηκαν στο Τμήμα ΣΤ («Προγραμματισμός
Υλοποίησης Πράξης / Ωριμότητας Πράξης») τα ακόλουθα υποέργα:
(1)
Α/Α υποέργων από 1 έως 5, που αφορούν σε παροχή
σίτισης στα Κ.Υ.Τ. Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και ΚΩ αντίστοιχα, κατά Α΄ Φάση
και διάρκειας 1,67 μηνών.
(2)
Α/Α υποέργων από 6 έως 10, που αφορούν σε παροχή
σίτισης στα Κ.Υ.Τ. Χίου, Λέσβου, Σάμου, Λέρου και ΚΩ αντίστοιχα, κατά Β΄ Φάση
και διάρκειας 3 μηνών.
ζ. Την (ιθ) σχετική 2η Τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης
Επιδότησης, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση επιδότησης της
Δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου», με
κωδικό ΟΠΣ 5009773 και δικαιούχο το ΥΠΕΘΑ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
16.003.985,00 € και συνεισφορά της Ένωσης 12.002.988,75 €, ίση με το 75% της
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθ.
Πρωτ. 654/15-06-2017 (Κωδ. 13) πρόσκλησης για υποβολή πρότασης στο Εθνικό
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, στον
Ειδικό Στόχο «Άσυλο-SO1» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /Άσυλο-NO1».
η. Την (κ) σχετική 2η Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης
Δράσης, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της Δράσης «Παροχή υπηρεσιών
σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ 5009773, στον
Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π.
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
θ. Το (ιε) σχετικό, με το οποίο ανατίθεται στο ΓΕΣ η διενέργεια των
απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης των Υποέργων με Α/Α 1
έως 10.
ι. Το (ιστ) σχετικό, που περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και
συντονιστικές οδηγίες του ΓΕΣ, σε θέματα διεύθυνσης και συντονισμού για τη
σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με αναδόχους, που θα αναλάβουν τις
υπηρεσίες ΔΜ (αποκλειστικά σε ότι αφορά στη σίτιση των προσφύγων και
μεταναστών) στα ως άνω προαναφερθέντα Κ.Υ.Τ.
ια. Τις (κβ) σχετικές θετικές γνωμοδοτήσεις της Υπεύθυνης Αρχής /
Εντεταλμένης Αρχής (ΥΑ/ΕΑ) κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας των
υποβληθέντων με το (κγ) σχετικό, κειμένων πρόσκλησης ανά ΚΥΤ.
Αποφασίζουμε
2. Την αποδοχή των (κβ) σχετικών γνωμοδοτήσεων της ΥΑ/ΕΑ.
Εγκρίνουμε
3. Την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της διενέργειας της διαδικασίας
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης.
4. Την τεχνική προδιαγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως
προσδιορίζεται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος «Ι» (Περιγραφή Φυσικού
Αντικειμένου της Σύμβασης) της Πρόσκλησης.
5. Τους όρους των Προσκλήσεων των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του
παρόντος.
Δίνουμε Εντολή
6. Στις ΑΔΤΕ του Παραρτήματος «Α» του παρόντος να προβούν άμεσα
στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών σίτισης των Κ.Υ.Τ., που βρίσκονται στην Περιοχή Ευθύνης
τους, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
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(μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής
ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης
νομοθεσίας.
7. Συνοπτικά Στοιχεία Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
α. Διαδικασία
Η ανάθεση να γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω του επείγοντος σύμφωνα με τα
άρθρα 32, 107 παρ. 1 και 3, 108 και 109 του (ιβ) σχετικού, το άρθρο 19 του
Ν.4375/16 (ΦΕΚ Α΄51) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του (ιγ) όμοιου και
λοιπών θεσμικών κειμένων συναφών με τις δημόσιες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών, με σκοπό τη μη καταστρατήγηση των βασικών αρχών:
(1)
Διαφάνειας και δημοσιότητας, για την επίτευξη του
μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού.
(2)
Αποφυγής
πραγματικού ανταγωνισμού.

διακρίσεων,

για

την

εξασφάλιση

του

(3)
Ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων (εταιρειών)
στην πρόσβαση της αγοράς.
(4)
συμμετεχόντων.

Αμοιβαίας

αναγνώρισης

(5)
Προστασίας
δικαιωμάτων των ιδιωτών.
(6)
περιβάλλοντος.

του

και

δημόσιου

αναλογικότητας,
συμφέροντος

και

των
των

Ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του

β. Κριτήριο Ανάθεσης
Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (μειοδότη / αναδόχου),
να γίνει με κριτήριο αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει (χαμηλότερης) τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.
4412/16, όπως προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με την ανάλυση
στους όρους της Πρόσκλησης των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος,
αφού η αναθέτουσα αρχή (ΑΔΤΕ) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 73 έως 75 και 78 του ιδίου νόμου.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

./.

-5-

γ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι υπηρεσίες σίτισης που θα παρασχεθούν προσδιορίζονται
αναλυτικά στους όρους της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο Παράρτημα «Ι»
αυτής (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης).
δ. Δημοσιότητα
Η διενέργεια της διαδικασίας σε όλες τις φάσεις μέχρι και την
υπογραφή της σύμβασης να γίνει με τους όρους της δημοσιότητας που
αναφέρονται στην Πρόσκληση των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος.
ε.

Χρόνος Διενέργειας – Σύναψης Σύμβασης

Η διενέργεια της διαδικασίας και η σύναψη της σύμβασης να γίνει το
συντομότερο δυνατόν.
στ.

Χρόνος Έναρξης – Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών σίτισης να αρχίσει το αργότερο εντός 2
ημερών από την ενεργοποίηση της σύμβασης και η διάρκειά της να είναι η
αναφερόμενη στα Παραρτήματα «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος.
ζ.

Τόπος Παράδοσης των Υπηρεσιών

Παράδοση συσσιτίου στην έδρα των Κ.Υ.Τ., σύμφωνα με τους
όρους της Πρόσκλησης των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος.
η. Χρηματοδότηση - Διαθεσιμότητα Πίστωσης
(1)
Η σύμβαση που θα συναφθεί κατ εντολή της παρούσας
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020.
(2)
Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης το μέγιστο
εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 7,63 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
ημερησίως ανά άτομο και λαμβάνοντας υπόψη, τα μέχρι σήμερα τηρούμενα
στοιχεία στο αρχείο του ΓΕΣ και τις εκτιμήσεις, η συνολική απαιτούμενη πίστωση
της δράσης ανέρχεται σε 10.334.835,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανά
περιοχή σίτισης / Κ.Υ.Τ., με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό ατόμων που θα
εξυπηρετούνται, στον Πίνακα του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.
(3)
Με την (ιθ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης της
Επιδότησης, η πίστωση του λογαριασμού με το ποσό των 16.003.985,00 € θα
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
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καταβάλλεται στην τράπεζα της Ελλάδος, με υπόλογο Οικονομική Υπηρεσία το Ζ΄
ΕΛΔΑΠ με ΑΦΜ: 090153025 για το έργο 2017ΣΕ73720000 «Παροχή υπηρεσιών
σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (MIS-5009773)».
(4)
Λοιπά θέματα οικονομικής φύσης, σύμφωνα με οδηγίες και
κατευθύνσεις του ΓΕΣ/ΔΟΙ.
η. Τρόπος Πληρωμής
Εξόφληση – πληρωμή του αναδόχου να γίνεται μέσω του ΠΔΕ και
σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του
παρόντος.
θ. Κρατήσεις – Φ.Π.Α.
Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον
πάροχο και καθορίζονται αναλυτικά στους όρους της Πρόσκλησης των
Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος. Επιπλέον για θέματα ΦΠΑ ισχύουν
οι προβλέψεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ότι αφορά την
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αυτός ανέρχεται σε 8%.
ι.

Έλεγχος Ποιοτικής – Ποσοτικής Παραλαβής

Ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής να γίνει από
αρμόδια επιτροπή που θα καθορισθεί με μέριμνα του Σχηματισμού ως
(Αναθέτουσα Αρχή – ΑΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
τους όρους της Πρόσκλησης των Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος.
ια.

Πιστοποιήσεις Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης

Όπως καθορίζονται στους όρους
Παραρτημάτων «Β» έως «ΣΤ» του παρόντος.

της

Πρόσκλησης

των

8. Κατακύρωση – Σύναψη ή / και Τροποποίηση Σύμβασης
α. Κατά τη φάση της κατακύρωσης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου)
και πριν την έκδοση / υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης να εφαρμοσθούν
οι περιγραφόμενες στο (ιστ) σχετικό, διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου και του
ελέγχου νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσίας της Διαχειριστικής Αρχής.
β. Έκδοση - υπογραφή κατακυρωτικής απόφασης σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες από το (ιστ) σχετικό διαδικασίες.
γ. Απόφαση τροποποίησης σύμβασης ή / και έγκρισης ποινικών
ρητρών, σύμφωνα με τα (β) και (ιστ) σχετικά.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

./.
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9. Εξουσιοδοτήσεις – Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων
α.

Εξουσιοδοτούνται:
(1)

Ο Διοικητής της ΑΔΤΕ, για τη(ν):

(α) Σύναψη της /-ων σύμβασης /-ων παροχής υπηρεσιών
σίτισης, σύμφωνα με το παρόν μετά την έκδοση της αντίστοιχης κατακυρωτικής
απόφασης.
(β) Συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 221 του (ιβ)
σχετικού]. Στις επιτροπές διενέργειας / αξιολόγησης και παραλαβής να
συμμετάσχει υποχρεωτικά κατάλληλο έμπειρο προσωπικό ή / και ανάλογης
ειδικότητας σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
(γ) Έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων επί των εισηγήσεων
/ πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων.
(δ) Κοινοποίηση του συνόλου της αλληλογραφίας επί των
συναφών προς το παρόν έγγραφο θεμάτων, στα ΤΟΣΚΕΔΠ, τα οποία λειτουργούν
στην Ζώνη Ευθύνης του Σχηματισμού.
(2)

Ο Διοικητής του ΤΟΣΚΕΔΠ, για τον:

(α) Καθορισμό κατάλληλου αρμόδιου ατόμου ως
"υπεύθυνου" που θα ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της
Πρόσκλησης και αντίστοιχα στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
(β) Έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του (ια) σχετικού, για την
ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τα ΤΟΣΚΕΔΠ όπου προβλέπεται τα στελέχη τους ότι
μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια εντός του πλαισίου του νόμου
και σύμφωνα με τις διαταγές της Ιεραρχίας.
10. Το παρόν
αρμοδιότητάς του.

προσυπογράφεται

από

ΓΕΣ/ΔΟΙ,

για

τα

θέματα

11. Η παρούσα απόφαση για τη διενέργεια ανάθεσης με διαπραγμάτευση
δημόσιας σύμβασης, να αναρτηθεί υποχρεωτικά και άμεσα από λήψης, στην
ιστοσελίδα του δικαιούχου (ΥΠΕΘΑ) και της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής με
μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και των αρμοδίων ΑΔΤΕ αντίστοιχα, για την
διασφάλιση της απαιτούμενης από το άρθρο 46 του ΦΕΚ 2451/9-8-2016,
δημοσιότητας.
12. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

./.
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13. Χειριστής θέματος: Τχης (ΤΧ) Δημήτριος Κωστούλας, Επιτελής
ΓΕΣ/Γ1/4α, τηλέφωνο επικοινωνίας: ΕΨΑΔ 800-2269, ΟΤΕ 210-6552269.
Δημήτριος Βίτσας
ΑΝΥΕΘΑ
Ακριβές αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Στυλιανός Αργυρός
Επιτελής ΓΕΣ/Γ1/4α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Αναλυτικών Στοιχείων Περιοχών Σίτισης / Κ.Υ.Τ.
«Β» Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για
το Υποέργο με Αριθμό «7» (ΚΥΤ Λέσβου).
«Γ» Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για
το Υποέργο με Αριθμό «6» (ΚΥΤ Χίου)
«Δ» Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για
το Υποέργο με Αριθμό «8» (ΚΥΤ Σάμου).
«Ε» Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για
το Υποέργο με Αριθμό «9» (ΚΥΤ Λέρου).
«ΣΤ» Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς
Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για
το Υποέργο με Αριθμό «10» (ΚΥΤ Κω).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ
98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ
96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ
80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ
79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ-ΔΙΔΕΑΠ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ
ΓΕΕΘΑ/ΔΑ΄Κ
ΓΕΕΘΑ/Γ1
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

./.
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ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣ/ΕΓΥ
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ
ΓΕΣ/Γ1/4α
ΓΕΣ/ΔΟΙ-ΓΣΝΣ
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ-ΔΟΙ

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

./.

