
 
        80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
        ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ» 
        4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
         23 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/15/11308/Σ.239 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 

Δημοσίευση: 01 και 02/2019 
 

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την Ανάδειξη 
Αναδόχου/ων προς Σύναψη Σύμβασης Συνολικής Χρονικής Διάρκειας είκοσι οκτώ 
(28) ημερών Υπηρεσιών Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετα-
νάστες του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης των (Κ.Υ.Τ.) Κω και Λέρου. 
Ταξινόμηση κατά CPV: 55322000-3 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα   

29 Ιαν 2019 Τρίτη 08:00 
 Έδρα της 80 ΑΔΤΕ (για ΚΥΤ 

Κω) και  
ΛΕΘ Λέρου (για ΚΥΤ Λέρου) 

 
Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 394.464,00 € 
(180.796,00€ για το ΚΥΤ Κω και 213.668,00 € για το ΚΥΤ Λέρου). 
 
Χρονική διάρκεια του Έργου: Είκοσι οκτώ (28) ημερών για τα ΚΥΤ Κω και Λέρου, 
από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων. 
 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
για την ανάδειξη ενός αναδόχου (ανά Κέντρο/Δομή) και την σύναψη Σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης (ΚΥΤ) Κω και Λέρου, συνολικής χρονικής διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ημερών. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΑΑ) 80 ΑΔΤΕ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Παρασκευής 
Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες 
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) 
Συνολικής Χρονικής Διάρκειας Είκοσι Οκτώ (28) 
ημερών για τα ΚΥΤ Κω Λέρου 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
394.464,00 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 
ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων  
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55322000 – 3 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει 
της χαμηλότερης τιμής (ΠΤ) ανά Κ.Υ.Τ, ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ, με ανώτατο όριο δικαιολόγησης της δαπά-
νης τα 5,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των κριτηρίων 
που προβλέπονται στα άρθρα των Γενικών και 
Ειδικών Όρων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για το ΚΥΤ Κω: 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, Κως, τηλέφωνο 
22420-56443 
Για το ΚΥΤ Λέρου: «ΛΕΘ Λέρου», ΤΚ 85400, Λέ-
ρος, τηλέφωνο 22470-23122 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ως Αναλυτικά Αναφέρεται στο Παράρτημα «Β»  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, Στρα-
τόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», Πυλί, Κως 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου,  
Περιοχή Λεπίδα, Λέρος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Είκοσι οκτώ (28) ημερών για τα ΚΥΤ Κω και Λέ-
ρου αρχομένης από 01 Φεβ 19 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

28 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29 Ιαν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ Ένας (1) οικονομικός φορέας για κάθε ΚΥΤ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Σχέδιο (υπόδειγμα) ως Παράρτημα «Γ» της 
παρούσας 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ελληνική 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θα συγκροτηθούν με μέριμνα της ΑΑ όπως 
εκάστοτε ορίζονται 

ΕΡΓΟ Ως ο παραπάνω τίτλος 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις: 
 
   (1) Του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των Ε.Δ.». 
 
   (2) Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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   (3) Του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατά-
ξεις». 
 
   (4) Του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Εθνικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
   (5) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 
 
   (6) Του Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δη-
μοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89 / 
665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
   (7) Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
   (8) Του Ν.4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό-
γιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και 
ιδίως του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 
 
   (9) Του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 143). 
  
   (10) Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-
μής στις εμπορικές συναλλαγές». 
 
   (11) Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120), όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει. 
 
   (12) Του Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατά-
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 32). 
 
   (13) Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/92 (ΦΕΚ Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθμί-
σεις». 
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   (14) Του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 “Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων” (ΦΕΚ Α΄ 29). 
 
   (15) Του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21), άρθρο 96 «Συνδρομή του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονι-
στικού οργάνου». 
 
   (16) Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις». 
 
   (17) Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 
 
   (18) Του Ν.4375/16 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύ-
λου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενι-
κής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργα-
σία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». άρθρο 19 (Τροποποίη-
ση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και λοιπές διατάξεις). 
 
  β. Την με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673) Κ.Υ.Α των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005». 
 
  γ. Την υπ’ αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργί-
ας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» (ΦΕΚ Β' 3400). 
 
  δ. Την υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 
Β’ 2677), με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
  ε. Την υπ’ αριθ. Π1/542/4-3-2014 Απόφαση του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρω-
ση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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  στ. Την υπ’ αριθ. Φ.000/8/245258 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση Θεμάτων ΚΕΣΟΔΠ και ΤΟΣΚΕΔΠ» 
(ΦΕΚ Β΄ 630). 
 
  ζ. Το έγγραφο με στοιχεία Φ.900/11/127464/Σ.315/11 Φεβ 16/ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. & ΛΟΓ. με το οποίο δόθηκαν οδηγίες προκειμένου να 
εφαρμοστεί κοινή διαδικασία ως προς τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών, αναφορικά με τις τυχόν προκύπτουσες δαπάνες αντιμετώπισης των 
μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών. 
 
  η. Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 12/2015 της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία παρέχονται υποδείγ-
ματα εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συμβάσεων. 
 
  θ. Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 10/2015 της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται θέ-
ματα τα οποία ανακύπτουν για την υπεργολαβία. 
 
  ι. Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 13/2016 της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται στοι-
χεία των κριτηρίων επιλογής δημοσίων συμβάσεων. 
 
  ια. Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 14/2016 της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται η δυνατό-
τητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
 
  ιβ. Την απόφαση διενέργειας διαγωνισμού υπό στοιχεία Φ. 
Φ.600/186/777530/Σ.1767/08 Αυγ 18/ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ)/4α, με την οποία δόθηκε ε-
ντολή διενέργειας διαγωνισμού με τους όρους της παρούσας. 
 
  ιγ. Την υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 630/9-3-2016) η 
οποία αφορά στην Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρι-
σης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Δια-
χείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.). 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ 
 
 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διενέργεια 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη 
ενός αναδόχου (ανά Κέντρο/Δομή) και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρε-
σιών παρασκευής γευμάτων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω 
και Λέρου, συνολικής χρονικής διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ημερών και κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία 
προσδιορίζεται μόνο βάση της χαμηλότερης τιμής (ΠΤ) ανά Κέντρο/Δομή, όπως 
ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 
 
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στην αξία των 394.464,00 € 
(180.796,00€ και 213.668,00€ ανά ΚΥΤ Κω και Λέρου αντίστοιχα), συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ. 
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 3. Η δαπάνη των συμβάσεων θα βαρύνει τις πιστώσεις Προϋπολογισμού 
του ΓΕΣ. 
 
 4. Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη 
01/2019, στην 80 ΑΔΤΕ και 02/2019, στο 588 ΤΕ αντίστοιχα. 
 
 5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών και 
προσφορών ορίζεται η 28 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 
 
 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία του παρόντος και μετά την παραπάνω η-
μερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να απο-
σφραγιστούν. 
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο την επόμενη εργάσιμη ημέρα (λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανά-
γκης) από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την 29 
Ιαν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα 
«Α» (γενικοί όροι).  
 
 8. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
μικρότερο της μίας (1) ώρας πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή 
διευκρινήσεων και εξετάζονται μόνον εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 
στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 
 
 9. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικα-
λεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 
 
 10. Περίληψη της παρούσας έχει αποσταλεί για δημοσίευση στον ιστότοπο 
του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
 11. Περίληψη της παρούσας θα επιδοθεί στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρο-
νικά. 
 
 12. Η σύμβαση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 
 13. Τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν την Υπηρεσία. 
 
 14. H συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται με ευθύνη του 
ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα απο-
ζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της. 
 
 15. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρούσας διακήρυξης/δημοσίευσης, περιλαμβανομένων των Παραρτημά-
των της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
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 16. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιού-
ται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυ-
τού του λόγου στους συμμετέχοντες. 
 

 
 

 Σχης (ΠZ) Ιωάννης Χονδρουδάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Διονύσιος Δημακόπουλος   
               Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ  


