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ΠΡΟΣ: 98 ΑΝΩΤΕΡΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΑΡΧ ΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»  
                Πίνακας Αποδεκτών ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 Τηλ. 861 - 3610 
ΚΟΙΝ: Φ.600/163/23187 
 Σ.4027 
 Μυτιλήνη, 10 Οκτ  17 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών 

Σίτισης 
 
ΣΧΕΤ  :  α. Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16)  «Μέτρα  για  την  Επιτάχυνση 

του Κυβερνητικού Έργου και Άλλες ∆ιατάξεις»  
 β. N.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη-   

ρεσιών» 
 γ. Φ.600/123/21962/Σ.3574/11 Σεπ 17/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (Α∆Α:    ΩΡΡΡ6-

ΥΧΧ , Α∆ΑΜ:  17PROC001927494) 
 δ. Φ.814/425/998845/Σ.5479/10 Οκτ 17/ΓΕΣ/∆ΟΙ/2ο 

 
1. Αφού ελήφθησαν υπ’ όψη οι διατάξεις των (α) και (β) σχετικών, για τη 

σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
(ΚΕ.Π.Υ.)/ Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και 
Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» της 
Νήσου Λέσβου, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) και 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, η 98 Α∆ΤΕ θα 

 
π ρ ο β ε ί 

 
άµεσα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών, για τη σύναψη σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών σίτισης 5.500 προσφύγων - µεταναστών, για το χρονικό διά-
στηµα από 11 έως και 22 Οκτωβρίου 2017, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευ-
σης.  

   
2. Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 17, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 1100, στη ΛΕΘ Μυτιλήνης και θα αφορά στην επίτευξη της πλέον 
συµφέρουσας, από οικονοµικής άποψης, προσφοράς βάσει τιµής.  

 
3. Το µέγιστο κόστος ανέρχεται στα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά 

λεπτά (5,87 €) (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ηµερησίως ανά άτοµο και µε 
βάση τα µέχρι σήµερα τηρούµενα στοιχεία από το ΓΕΣ και λαµβάνοντας υπόψη 
εκτιµήσεις, η συνολική απαιτούµενη πίστωση είναι τριακόσια ογδόντα επτά 
χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (387.420,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
το Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» στη Νήσο Λέσβο, για 5.500 άτοµα, που εκτιµάται ότι θα 
εξυπηρετούνται. 
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4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπογράψουν σε παρατήρηση στο  
πρακτικό της διαπραγµάτευσης, ότι έλαβαν γνώση των όρων του (γ) σχετικού, 
τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
 5. Το ΓΕΣ και η ΑΣ∆ΕΝ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υτα), 
παρακαλούνται για την  ενηµέρωσή τους. 
 
 6. Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, ∆ιευθυντής 
∆ΕΜ/ 98 Α∆ΤΕ, τηλ   22510  -  33610. 
 
 Υπτγος Σταύρος Τσερπές 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
  
  
Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης  
                     ∆ΕΜ/∆  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας/∆νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,  Ακαδηµίας 6, ΤΚ: 10671, 
210 3387104, fax 210 3622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100, φαξ 
22510 23275  email: chamber@les.forthnet.gr 
∆ήµος Λέσβου,   Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81 100 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΓΚ 
ΓΕΣ/Γ1 - ∆ΟΙ 
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ – ∆ΕΜ – ∆ΟΙ - ∆ΕΛ 
98 Α∆ΤΕ/1ο - 4ο ΕΓ 
98 Α∆ΤΕ/ ∆ΕΜ - ∆ΥΓ- ∆ΟΙ 
 


