
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

.//. 

ΠΡΟΣ:       80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
        ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ» 
  Πίνακας Αποδεκτών   4

ο
 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

        Τηλέφ.: 6443 

KOIN:       Φ.600.163/287/16694 
        Σ.1312      
        Kως, 19 Απρ 19 
 

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί 
 

ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 721/70 
  β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
  γ. Ν.3886/10 
  δ. Ν.4270/14 (Όπως Τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15) 
  ε. ΚΟ Υπ. Αριθ. 11 / ΑΠ 5785/ 24-12-2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
  στ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
  ζ. Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/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 Διατάξεις 
  ι. Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ) 
  ια. Φ.800/43/128077/Σ.475/ 26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ) 
  ιβ. ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630/9 Μαρ 16) 
  ιγ. Ν.4412/2016 
  ιδ. Φ.600/298/241838/Σ.2548/08 Νοε 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4

α
 

  ιε. Φ.600/21/280787/Σ.252/04 Φεβ 17/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4
α
 

  ιστ. Φ.600/72/286246/Σ.989/11 Μαι 17/ΓΕΣ/(ΔΥΔΜ)/4
α
 

  ιζ. Ν.4508/2017 
  ιη. Υπ Αποφ. 2/90927/ΥΠ.ΟΙΚ (ΦΕΚ Β΄5888/31-12-18) 
  ιθ. Φ.930/27/12924/Σ.572/19 Φεβ 19/80 ΑΔΤΕ/4

ο 
ΕΓ (ΑΔΑ:ΨΟ9Μ6 - 

  Π4Τ)  
  κ. Φ.930/28/12925/Σ.573/19 Φεβ 19/80 ΑΔΤΕ/4

ο 
ΕΓ (ΑΔΑ: Ω8ΖΗ6 - 

  ΧΛΘ 
  κα. Φ.814/196/1172464/Σ.2178/19 Απρ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔΑ:ΩΛ206 – Ι40) 
  κβ. Φ.600/46/660948/Σ.1103/19 Απρ 19/ ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ)/4

α 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12 και 13/2019 
 
 Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διε-

νέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών 

φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υ-

ποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). 
 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με μέριμνα των επιτροπών που ορίσθηκαν με 
τα (ιθ) και (κ) σχετικά, για το ΚΥΤ Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, αντίστοι-
χα, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γε-
νικοί και Ειδικοί Όροι). 
 
 Οι συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτήματος 
«Γ», μετά από διαταγές κατακύρωσης που θα εκδοθούν από την 80 ΑΔΤΕ. 
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 Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω: 
 

  1. Αναθέτουσα αρχή: 
 
   80 ΑΔΤΕ 
 

  2. Είδος Διαγωνισμού: Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγ-
μάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα 
στο (ζ) σχετικό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16. 
 

  3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης 
(catering), για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευ-

τικές - προσφυγικές ροές) των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών 

στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέ-

ρου). 
 

  4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: 
 
   α. Εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων και οχτακοσίων εβδομήντα 

ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (172.871,50 €) για το ΚΥΤ Κω συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α. για 950 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα, για χρονικό διάστημα 

τριάντα μία (31) ημερών (από 01 Μαι 19 έως και 31 Μαι 19) και με μέγιστο κόσ-
τος ανά άτομο την ημέρα, πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€), συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
   β. Διακοσίων εννέα χιλιάδων και διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ 

και πενήντα λεπτών (209.265,50 €) για το ΚΥΤ Λέρου συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για 1150 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα, για χρονικό διάστημα τριάντα 

μία (31) ημερών (από 01 Μαι 19 έως και 31 Μαι 19) και με μέγιστο κόστος ανά 
άτομο την ημέρα, πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€), συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 
 
  5. Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δύναται να αυξηθούν ή 
να μειωθούν αναλόγως του αριθμού των προσφύγων - μεταναστών, επί των πα-
ραπάνω εκτιμώμενων ποσοτήτων. Στην προϋπολογιζόμενη τιμή συμπεριλαμβάνε-

ται και η χορήγηση τουλάχιστον 2,5 λίτρων νερού, σε κατάλληλη συσκευασία ανά 
άτομο (για κάλυψη ημερήσιας ανάγκης). 
 

  6. Διεύθυνση: Για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή 
πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4

ο
 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, Κως, τηλέφωνο 22420-56443, για τη ν. Κω και από 
το 588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ, Στρατόπεδο «ΕΦ. ΤΧΗ ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ», 
ΤΚ 85400, Λέρος, τηλέφωνο 22470-23122, για τη ν. Λέρο, αντίστοιχα. 
    

  7. Έναρξη συμβατικής υποχρέωσης των αναδόχων από την 01 Μαϊ 

19 για τα ΚΥΤ Κω και Λέρου. 
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  8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στο όνομα των οποίων θα κα-
τακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας ανά νήσο, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής που καλύπτει ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης δαπάνης 

χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 2.955,07€ για το ΚΥΤ Κω και 3.577,19€ για το ΚΥΤ Λέρου 
καθώς και καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που καλύπτει ποσοστό 5% επί της εκ-

τιμώμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 7.387,68€, για το ΚΥΤ Κω και 8.942,97€ 
ΚΥΤ Λέρου. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές, καθορίζονται 
στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού. 
 
  9. Η παραπάνω διακήρυξη πραγματοποιείται σε εκτέλεση του (ιζ) 
σχετικού, κατόπιν υλοποίησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίε-
υση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 96, λόγω 
κατεπείγουσας και 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 διαδι-
κασίες διαγωνισμού, της κείμενης νομοθεσίας. 
 
  10. Το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ και το ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)-ΔΟΙ, στα οποία κοινο-
ποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι όπως την Φ.600.163/500/19381/Σ.2165/12 Ιουλ 17/80 ΑΔΤΕ/4

ο
 

ΕΓ/2 ΑΔΑ:6ΙΣΝ6-ΘΨΔ (Δεν περιλαμβάνεται) 
«Β» Ειδικοί Όροι όπως την Φ.600.163/500/19381/Σ.2165/12 Ιουλ 17/80 ΑΔΤΕ/4

ο
 

ΕΓ/2 ΑΔΑ:6ΙΣΝ6-ΘΨΔ (Δεν περιλαμβάνεται) 
«Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης όπως την Φ.600.163/500/19381/Σ.2165/12 Ιουλ 17/80 
ΑΔΤΕ/4

ο
 ΕΓ/2 ΑΔΑ:6ΙΣΝ6-ΘΨΔ (Δεν περιλαμβάνεται) 

«Δ» Προοίμιο Δημοσίευσης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
282 Μ/Κ ΤΕ 
543 Μ/Κ ΤΕ 
295 ΤΕ 
80 ΕΑΝΕΘ 
80 ΜΕΘ 
80 ΤΕ 
148 ΤΕ 
ΤΕΘ ΚΩ 
80 ΛΔΒΕΘ 

 Ταξχος Εμμανουήλ Θεοδώρου   

Ακριβές Αντίγραφο   Διοικητής 
  
  

Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος  
             Επιτελής 4

ου
 ΕΓ/ΙΙ  
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588 ΤΕ, e-mail: 588tp-4gr@army.gr  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ 
ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), e-mail: gesdendhs5@army.gr 
ΓΕΣ/Γ1(ΔΥΔΜ)-ΔΟΙ 
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ 
80 ΑΔΤΕ/4

ο
 ΕΓ-ΔΟΙ 

80 ΕΑΡΜΕΘ (για ΚΥΤ ΚΩ) 
588 ΤΕ (για ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ) 
 
 

mailto:gesdendhs5@army.gr

