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το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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./. 

ΠΡΟΣ  :  98 ΑΝΩΤΕΡΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
               ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» 
               ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  Τηλ. 861 -  3610 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600/15/21129 
  Σ. 383 
            Μυτιλήνη, 26 Ιαν 18 

 
ΘΕΜΑ :   Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση [Εντολή ∆ιενέργειας ∆ιαδικασίας 

Σύναψης Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου (ΚΥΤ Μόριας)]  

 
ΣΧΕΤ  :  α. Ν∆ 721/70 
 β. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β΄ 2300 / 03 ∆εκ 2007) 
 γ.   Ν.3886/10 
 δ. Ν. 4270/14 (Όπως Τροποποιήθηκε µε το Ν.4337/15) 
 ε. Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον ΑΝΥΕΘΑ ∆ηµήτριο Βίτσα (ΦΕΚ Β΄ 

2144 / 6-10-2015) 
 στ.   Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ζ. Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/∆ΕΠΙΧ/2β                (ΟΣΟ)     
 η. ΑΠΦ.200/85/23311/Σ.81/16 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/A΄ΚΛ              
 θ. Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέτρα για την Επιτάχυνση 

του Κυβερνητικού Έργου και Άλλες ∆ιατάξεις 
 ι.    Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ  (ΟΣΟ)   
 ια.    ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16)   
 ιβ.   Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄142)      
 ιγ. Ν.4456/2017 (Άρθρο 39) (ΦΕΚ Α΄24)    
 ιδ.  ΑΠ. 654/15-06-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης 13) Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α. 

Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.         
 ιε. Φ.800/105/541950/ Σ.3702/21 Αυγ 17/ΓΕΕΘΑ/Γ3 
 ιστ. Φ.900/92/291858/Σ.1746/8 Σεπ 17/ΓΕΣ/Γ1/4α  
 ιζ. Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/05 Οκτ 2017) 
 ιη. Α.Π. 76688/09-11-2017 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/ 

MIS (ΟΠΣ): 5009773 
 ιθ. Α.Π. 1547/Φ.27/23-11-2017 2η Τροποποίηση Απόφασης Χορή-

γησης Επιδότησης Ε.Υ.ΣΥ. ∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 
 κ. Α.Π. 1627/Φ.27/05-12-2017 2η Τροποποίηση Συµφωνίας Επιδό-

τησης ∆ράσης Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. (Α∆Α: 6ΗΤΤ465ΧΙ8 
-9ΜΩ) 

 κα. Φ.600/264/298956/Σ.2775/20 ∆εκ 17/ ΓΕΣ/Γ1/4α 
 κβ. ΑΠ. 1707 έως 1711/Φ.27/20 ∆εκ 17  Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.- 

Τ.Ε.Α.Α.Π. 
 κγ. Φ.600/270/299138/ Σ.2812/21 ∆εκ 17/ΓΕΣ/Γ1/4α              
 κδ. Φ.600/203/26579/ Σ.5236/22 ∆εκ 17/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (Α∆Α: 

Ψ1ΞΖ6-ΡΒΙ, Α∆ΑΜ: 17PROC002486852, ΕΣΗ∆ΗΣ: 51514/22-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α:     ΨΓ5Π6-1ΕΞ 
Α∆ΑΜ:  18PROC002589754 
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12-2017) 
 κε. Φ.600/5/20409/Σ.121/04 Ιαν 18/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (Α∆Α: 7∆ΛΧ6-

Β∆Η) 
 κστ. Το από 12 Ιαν 18 Πρακτικό Καταχώρησης Στοιχείων 

Προσφορών Παρόχων Υπηρεσιών και ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής 

 κζ. Το από 16 Ιαν 18 Πρακτικό Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής 

 κη. Το από 16 Ιαν 18 Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
 κθ. Φ.600/13/21127/Σ.381/25 Ιαν 18/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ 
 λ. Φ.600/14/21128/Σ.382/25 Ιαν 18/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ 

 
 1. Σας γνωρίζουµε ότι, έχοντας υπόψη: 
   
  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 ∆ηµητρίου Βίτσα. 
 
  δ. Την από 16 Φεβ 16 ∆ιαταγή Επιχειρήσεων υπ. αριθ. «1» του 
ΓΕΕΘΑ/Γ΄ΚΛΑ∆ΟΥ/Τµήµα Πολιτικής – Σχεδίων ∆Μ, 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 ∆Μ 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 ∆ελτίο 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: 
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   (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 
∆ράσης «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 
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 
∆ράσης, µε την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της ∆ράσης «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 ∆Μ (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, κειµένων πρόσκλησης ανά ΚΥΤ.  
 
  ιβ. Το (κγ) σχετικό µε το οποίο: 
 
   (1) Aποφασίστηκε η αποδοχή των (κβ) σχετικών 
γνωµοδοτήσεων της ΥΑ/ΕΑ. 
 
   (2) Εγκρίθηκαν: 
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    (α) Η αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της διενέργειας 
της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης. 
 
    (β) Η τεχνική προδιαγραφή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος «Ι» 
(Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου της Σύµβασης) της Πρόσκλησης.  
 
    (γ) Οι όροι  των Προσκλήσεων των Παραρτηµάτων 
«Β» έως «ΣΤ» της (κδ) σχετικής διακήρυξης - πρόσκλησης.  
 
  ιγ. Την (κδ) σχετική διακήρυξη - πρόσκληση. 
 
  ιδ. Το (κε) σχετικό, µε το οποίο συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης της ∆ιαπραγµάτευσης.  
 
  ιε. Το (κστ) σχετικό Πρακτικό Καταχώρησης Στοιχείων Προσφορών, 
Παρόχων Υπηρεσιών και ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής της Επιτροπής 
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης της ∆ιαπραγµάτευσης, µε το οποίο καταχωρούνται οι 
προσφορές των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων. 
 
  ιστ. Το (κζ) σχετικό Πρακτικό Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης της ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το η 
παραπάνω επιτροπή απορρίπτει τις υποβληθείσες προσφορές. 
 
  ιζ. Το (κη) σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης της ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το η 
παραπάνω επιτροπή απορρίπτει τις υποβληθείσες προσφορές. 
 
  ιθ. Την (κθ) απόφαση αποκλεισµού των υποψηφίων παρόχων 
υπηρεσιών σίτισης από τη συνέχιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 
 
   (1) «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
 
   (2) Ένωση εταιρειών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ» και «ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» 
 
  κ. Την (κη) απόφαση µαταίωσης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών σίτισης στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου και επανάληψης αυτής, 
χωρίς τροποποίηση των όρων της (κδ) διακήρυξης της διαπραγµάτευσης 
 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

την άµεση υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών για τη σύναψη σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών σίτισης του Κ.Υ.Τ. Μόριας Λέσβου,  που βρίσκεται στην 
Περιοχή Ευθύνης της 98 Α∆ΤΕ, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και 
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απρόβλεπτης ανάγκης (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.  
  
 2. Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης 

 
α. ∆ιαδικασία 

 
 Η ανάθεση θα 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) ∆ιαφάνειας και δηµοσιότητας, για την επίτευξη του µέγιστου 
δυνατού ανταγωνισµού. 

 
(2) Αποφυγής διακρίσεων, για την εξασφάλιση του 

πραγµατικού ανταγωνισµού. 
 

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

 
(4) Αµοιβαίας αναγνώρισης και αναλογικότητας, των 

συµµετεχόντων. 
 

(5) Προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος και των 
δικαιωµάτων των ιδιωτών. 

 
(6) Ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
 
  β. Κριτήριο Ανάθεσης  
 
  Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (µειοδότη / αναδόχου), 
θα 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 (κδ) σχετικής Πρόσκλησης του Παραρτήµατος «Β» του (κδ) 
σχετικού, αφού η αναθέτουσα αρχή (98 Α∆ΤΕ) 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. 
 
  γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 
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  Οι υπηρεσίες σίτισης που θα παρασχεθούν προσδιορίζονται 
αναλυτικά στους όρους της (κδ) σχετικής Πρόσκλησης και συγκεκριµένα στο 
Παράρτηµα «Ι» αυτής (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού 
Αντικειµένου της Σύµβασης). 
 
  δ. ∆ηµοσιότητα 
 
  Η διενέργεια της διαδικασίας σε όλες τις φάσεις µέχρι και την 
υπογραφή της σύµβασης να γίνει µε τους όρους της δηµοσιότητας που 
αναφέρονται στην της (κδ) σχετική Πρόσκληση (Παράρτηµα «Β»). 
 
  ε. Χρόνος ∆ιενέργειας – Σύναψης Σύµβασης  
 
  Η διενέργεια της διαδικασίας και η σύναψη της σύµβασης θα γίνει το 
συντοµότερο δυνατόν. Αναλυτικά: 
 
  (1) Η διαδικασία θα διενεργηθεί χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού λόγω του επείγοντος1 και υποχρεωτική ανάρτηση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απόφασης για τη διενέργεια ανάθεσης µε 
διαπραγµάτευση στο διαδίκτυο (πρόγραµµα «∆ιαύγεια», army.gr και το 
dideap.mil.gr) των διακηρύξεων / αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
µέχρι και την σύναψη της σχετικής σύµβασης, από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της, ηµέρα 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
  (2) Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι 
η 07 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:002. 12 ηµέρες [τουλάχιστον 10 ηµέρες από 
την ανάρτηση της σχετικής απόφασης διενέργειας της διαδικασίας και του 
συνηµµένου τεύχους πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου 
(ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ). 
 
  (2) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιο-
λογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
10:00, ήτοι 5 εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών. 
Εφίσταται η προσοχή το νωρίτερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών. 
 
 
 
 

                                         
1     Ν.4456/17, άρθρο 39 
2 Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαµβάνουν υπόψη 

την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των 
προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται: α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων 
από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόµου 



- 7 - 

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 

./. 

  στ. Χρόνος Έναρξης – ∆ιάρκεια 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 στο Παράρτηµα «Β» της (κδ) σχετικής πρόσκλησης. 
 
  ζ. Τόπος Παράδοσης των Υπηρεσιών  
 
  Παράδοση συσσιτίου στην έδρα του Κ.Υ.Τ., σύµφωνα µε τους 
όρους της Πρόσκλησης του Παραρτήµατος «Β» της (κδ) σχετικής πρόσκλησης. 
 
  η. Χρηµατοδότηση - ∆ιαθεσιµότητα 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 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020. 

 
(2) Σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης το µέγιστο 

εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στα 6,15 € (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
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 τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες 
οχτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (4.703.895,00 €), όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον Πίνακα του Παραρτήµατος «Α» του (κδ) σχετικού. 

 
(3) Με την (ιθ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης της 

Επιδότησης, η πίστωση του λογαριασµού µε το ποσό των 16.003.985,00 € θα 
καταβάλλεται στην τράπεζα της Ελλάδος, µε υπόλογο Οικονοµική Υπηρεσία το Ζ΄ 
ΕΛ∆ΑΠ 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/∆ΟΙ. 
 
  η. Τρόπος Πληρωµής 
 
  Εξόφληση – πληρωµή του αναδόχου να γίνεται µέσω του Π∆Ε και 
σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης του Παραρτήµατος «Β» της (κδ) 
σχετικής πρόσκλησης. 
 
  θ. Κρατήσεις – ΦΠΑ 
 
  Η δαπάνη υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
πάροχο και καθορίζονται αναλυτικά στους όρους της Πρόσκλησης του 
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Παραρτήµατος «Β» της (κδ) σχετικής πρόσκλησης. 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 του Παραρτήµατος «Β» της (κδ) σχετικής 
πρόσκλησης. 
 
  ια. Πιστοποιήσεις Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης 
 
  Όπως καθορίζονται στους όρους της Πρόσκλησης του 
Παραρτήµατος «Β» της (κδ) σχετικής πρόσκλησης. 
 

2. Κατακύρωση – Σύναψη ή / και Τροποποίηση Σύµβασης 
 
  α. Κατά τη φάση της κατακύρωσης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) 
και πριν την έκδοση / υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης θα εφαρµοσθούν 
οι περιγραφόµενες στο (ιστ) σχετικό, διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένου και του  
ελέγχου νοµιµότητας από την αρµόδια υπηρεσίας της ∆ιαχειριστικής 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. 
 

3. Εξουσιοδοτήσεις – Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 
  
  α.  Εξουσιοδοτείται ο ∆ιοικητής του ΤΟΣΚΕ∆Π για τον: 
 

(1) Καθορισµό κατάλληλου αρµόδιου ατόµου ως «υπεύθυνου» 
που θα ενεργεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους όρους της Πρόσκλησης και 
αντίστοιχα στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών. 

 
(2) 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 ΤΟΣΚΕ∆Π, 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.  
 

4. Το παρόν προσυπογράφεται από την 98 Α∆ΤΕ/∆ΟΙ, για τα θέµατα 
αρµοδιότητάς της. 
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5. Η παρούσα απόφαση για τη διενέργεια ανάθεσης µε διαπραγµάτευση 
δηµόσιας σύµβασης, θα αναρτηθεί υποχρεωτικά και άµεσα από λήψης, στην 
ιστοσελίδα του δικαιούχου (ΥΠΕΘΑ) και της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής µε 
µέριµνα του ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ και της 98 Α∆ΤΕ αντίστοιχα, για την 
διασφάλιση της απαιτούµενης από το άρθρο 46 του ΦΕΚ 2451/9-8-2016, 
δηµοσιότητας.  
 
 6. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο (κδ) σχετικό. 
 
 7. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
 8. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ 
και το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ για την ανάρτησή της παρούσας διακήρυξης στις 
ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr, αντίστοιχα. 
 
 9. `Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, 
∆ιευθυντής ∆ΕΜ/98 Α∆ΤΕ,  τηλ  22510 - 33610, φαξ 22510 - 43692. 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Υπτγος Σταύρος Τσερπές 
∆ιοικητής 

Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης 
 ∆ΕΜ/∆ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ1 – ∆ΟΙ 
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ – ∆ΕΜ – ∆ΟΙ – ∆ΕΛ 
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ – ∆ΕΜ – ∆ΥΓ – ∆ΟΙ 
98 ΚΤΕΘ 
ΛΣ 98 Α∆ΤΕ 
ΤΟΣΚΕ∆Π/98 Α∆ΤΕ 
«ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
«ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Αλυφαντά Λέσβου, τηλ – fax: 22510 
43755, e- mail: mtzanetos@gmail.com, ΤΚ 81100 
«ΠΟΤ. ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε»,  Αυλίδα, Θέση Βρύση Ράπτη, τηλ 22620 
71901, fax 22620 71903, e- mail: info@potpan.gr, ΤΚ 34100  

 


