
ΠΡΟΣ:           Κ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ      
           4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
           Πίνακα Αποδεκτών         Τηλ.(Εσωτ.) 129 
    Φ.600/13/1333 
           Σ.288      
ΚΟΙΝ.:          Καρδίτσα,13 Απρ16  
   
                
           
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις  
 
ΣΧΕΤ.: α.  ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» 
  β.   ΠΔ 60/2007       
  γ.   Ν. 4270/14 
  δ. Ν.2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
  ε.  ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
               στ. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
  ζ. Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).» 
  η. ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
  θ.  Ν.4281/14 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας   
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"   
  ι.  ΚΟ υπ. αριθ. 11 / ΑΠ 5785/ 24-12-2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
                ια.  Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέτρα για την Επιτάχυνση του  
Κυβερνητικού έργου και Άλλες Διατάξεις 
                ιβ.  ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16) 
                ιγ.  ΑΠΦ.200/18/46154/Σ.24/23 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/Γ΄Κλ /Γ1 (ΔΥΔΜ)      
                ιδ.  Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟΜ            
                ιε.  Φ.800/43/128077/Σ.475/ 26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟ               
              ιστ.  ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16) 
                ιζ.  SIC IOA/261716 MAR 16/ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                
                ιη.  Φ.600/76/228929/Σ.778/7 Απρ 16/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/4α 
                ιθ.  Φ.814/144/900319/Σ.2172/7 Απρ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2016 
 
 
      1.  Έχοντας υπόψη : 
 
  α.    Τις διατάξεις των (α) έως και (ιστ) σχετικών 
 
  β. Το (ιζ) όμοιο με το οποίο καθορίσθηκε η συγκρότηση Τοπικού                           
 

./. 
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Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) στη Σχολή  
Αστυφυλάκων της Καρδίτσας και με το οποίο εγκρίθηκε η σίτιση 500 ατόμων 
(προσφύγων -μεταναστών) στον υπόψη χώρο 
  
        γ. Το (ιη) όμοιο με το οποίο το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ εξουσιοδότησε το Δκτή του 
ΚΕΣΝ για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της/ών 
σύμβασης/εων παροχής υπηρεσιών σίτισης, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) ημερών, εντός συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 88.050€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (500 άτομαΧ30 ημέρεςΧ5,87€) 
 
  δ. Το (ιθ) σχετικό με το οποίο αποφασίσθηκε η δέσμευση πίστωσης 
ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων πενήντα ευρώ (88.050€) σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ 
έτους 2016 στον ΕΦ 11-200, ΚΑΕ 0873 για τη χρηματοδότηση της δαπάνης 
 
         ε.  Την έκτακτη, ανελαστική, απρόβλεπτη και κατ’ επείγουσα ανάγκη 
ανάδειξης αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής στις ως άνω ευάλωτες 
ομάδες, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών 

 
δ ιακηρύσσουμε  

 
τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης 500 ατόμων που 
στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών  
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας, προς κάλυψη 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) 
λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης, που 
καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας. 
 
  2. Για την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού συγκροτούνται οι 
παρακάτω επιτροπές : 
 
  α.  Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού που αποτελείται από 
τους : 
 

   (1)  Λγος (ΠΒ) Τάσιος Νικόλαος , Δκτής Λ/Ε, ως Πρόεδρος  

        (2)  Υπλγος (ΠΖ) Κοκκινούλης Χρηστός  , και 

           (3) Υπλγος (ΔΒ) Τζεβράκης Ιωάννης , ως μέλη,  

 η οποία θα προβεί στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες, για 
τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού του θέματος και θα συντάξει τα 
ανάλογα πρακτικά. 
 

 

 

./. 
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   β.  Αξιολόγησης ενστάσεων : 

   (1)  Λγος (ΜΧ) Θάνος Λάμπρος ,  ως Πρόεδρος  

        (2)  Υπλγος (ΑΠΖ) Περιστέρης Φώτιος   , και 

           (3) Ανθστης (ΦΠΖ) Λυχρίτης Ηλιας  , ως μέλη,  

η οποία θα αξιολογήσει τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν κατά τη διενέργεια του 
εν λόγω διαγωνισμού και θα εκδώσει τις ανάλογες γνωμοδοτήσεις. 
 

 3.  Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως Παραρτήματα «Α» και «Β».  

 

 4. Υπόψη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτού, τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Γ». Ο πρόεδρος της 
επιτροπής να προσέλθει την 22 Απρ 16 και ώρα 10:00 στο 4ο Γρ, για λήψη οδηγιών.  
 
 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25 Απρ 16, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 στο χώρο του 4ου Γραφείου του ΚΕΣΝ (Στρδο «Θωμά 
Νικήτα Μούντζια»-Ρούσσο Καρδίτσας). Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, να 
συνέλθει με μέριμνα του Προέδρου, την 25 Απρ 16 και ώρα 09:00 στο 4ο Γραφείου, 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και το άνοιγμα των 
προσφορών. Τα πρακτικά του διαγωνισμού με την σχετική εισηγητική έκθεση να 
υποβληθούν στο 4ο Γραφείο αμέσως μετά τη διενέργειά του. 
   
 6. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
διενεργηθεί από το Δκτή του ΚΕΣΝ, κατόπιν πλήρους αιτιολογημένης πρότασης της 
Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα καλύπτει 
διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

 7.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους 
το αργότερο έως την ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 25 
Απρ 16, ημέρα Δευτερα και ώρα 10:00, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του ΚΕΣΝ (Στρατόπεδο «Θωμά 
Νικήτα Μούντζια», Ρούσσο Καρδίτσας Τ.Κ 43100) ή αποστέλλοντάς τον 
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, στην ως άνω 
διεύθυνση.  

 8. Εναλλακτικά, μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την επιτροπή 
διενέργειας) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας. Στην περίπτωση της 
ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού»). 

 

./. 
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 10.  Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με 
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
 11.  Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
 12. Η χρηματοδότηση της δαπάνης να διενεργηθεί σε βάρος πιστώσεων Π/Υ 
ΓΕΣ οικονομικού έτους 2016, επί ΚΑΕ 0873, ΕΦ 11-200, σύμφωνα με το (κ) σχετικό 
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 88.050,00€, υπό ΑΔΑ Ω4ΝΗ6-5ΗΑ). 
 
 13. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται σε έντυπη 
μορφή από την Υπηρεσία μας (ΚΕΣΝ/4ο Γρ., Στρατόπεδο «Θωμά Νικήτα 
Μούντζια», Ρούσσο Καρδίτσας), καθημερινές ημέρες από 07:00 έως 14:30 και σε 
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). 
 
 14. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 
υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει 
το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ΄ επέκταση την 
εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει (εννοείται, 
εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω fax, επιστολής, e–mail, κτλ, με τα στοιχεία του (π.χ 
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. μηχ. τηλεομοιοτυπίας, e–mail 
account κτλ) την Υπηρεσία μας, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε 
περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί ερωτημάτων. 
 
 15.  Ο Δκτής του Τοπικού Συντονιστικού Κέντρων ∆ιαχείρισης Προσφυγικής 
Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) που συγκροτήθηκε στην περιοχή ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σχολή 
Αστυφυλάκων), να προβεί στα παρακάτω:  
 
  α. Καθορισμό κατάλληλου ατόμου ως «υπεύθυνου έργου» που θα 
αποτελεί το «σημείο επαφής» μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας ο οποίος και 
θα ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους και αντίστοιχα στη 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών (υποβολή παραγγελίας αναγκαιούντων μερίδων 
σύμφωνα με το έντυπο της Προσθήκης 3 της σύμβασης, υπογραφή των 
πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κλπ)  
 
  β. Έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του.  
 
 16.  Για τον έλεγχο της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο προαναφερόμενο ΤΟΣΚΕ∆Π, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων, τους Ειδικούς Όρους και το 
Παράρτημα «Γ» (Σύμβαση) της παρούσας συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:  
 
                                                                      ./. 
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                   α.  Υπλγος (ΠΖ) Ξυλομένος Φώτιος , ως πρόεδρος  
 

       β.  Υπλγος (ΔΒ)  Μπάρκα Ελπίδα  και  
 

   γ.  Αλχιας (ΤΘ) Καλυβιώτης Κων/νος , ως μέλη  

 
 17.  Καθήκοντα των παραπάνω επιτροπών οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης, όπως στο Άρθρο 16 
των Γενικών Όρων, τους Ειδικούς Όρους και το Παράρτημα «Γ» (Σύμβαση).  
 
 18.  Ο διαγωνισμός διενεργείται για μελλοντική χρήση, εάν και εφόσον 
ενεργοποιηθεί το Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και 
Μεταναστών  στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας και με 
κάθε επιφύλαξη ως προς τον χρόνο υποδοχής των προσφύγων-μεταναστών 
και ως προς τον αριθμό αυτών.  
 
 19. Τα Επιµελητήρια παρακαλούνται όπως µεριµνήσουν ώστε να λάβουν 
έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό.  
 
 20. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
 21. Χειριστής   θέµατος:   Ανθλγος (ΑΤΘ) Κωστόπουλος Σπυρίδων,   Αξκός 
4ου Γραφείου, [τηλ.(σταθερό): 2441081178 και εσωτ. 129}.  
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Παπανικολάου Παύλος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Ανθλχος (ΑΤΘ)Κωστόπουλος Σπυρίδων  
Αξκος 4ου Γραφείου  

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι  
«Β»  Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχομένων Υπηρεσιών) 
«Γ»   Σχέδιο Σύµβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Αξκοί Δγής 

./. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ-ΔΕΝΔΗΣ 
ΓΕΣ/ΔΣΝ 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ /ΔΥΔΜ - ΔΟΙ  
ΚΕΣΝ/4ο Γρ-Λ/Ε-Λ/Δ 
 
 
 


