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ΠΡΟΣ:                                                     XX ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
       Πίνακα Αποδεκτών               «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
                    4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
ΚΟΙΝ.:                                                    Τηλέφ. 834 - 1241 
                                                                 Φ.604/12/12240 
                                                    Σ.852 
                                                    Καβάλα, 25 Απρ 16 
                                                                    Συν: Ένα (1) Υπόδειγµα Σύµβασης 
           
ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις  
 
ΣΧΕΤ.: α.  Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.∆» 
       β.  Π∆ 60/2007       
 γ.  Ν. 4270/14 
 δ. Ν.2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 
 ε.  Π∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
 στ.Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ 
 ζ. Ν.3886/10 «∆ικαστική 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 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335).» 
 η.  Π∆ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 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 ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
 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 (∆Υ∆Μ)             
                 ιδ.  Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ/ΤΟΜ            
                 ιε.  Φ.800/43/128077/Σ.475/ 26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ/ΤΟ               
                 ιστ. ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630 / 9 Μαρ 16) 
                 ιζ. Φ.000/49/266323/Σ.257/23 Μαρ 16/ΓΕΣ/∆ΕΠΙΧ/4   
                 ιη. Φ.600/76/228329/Σ.778/07 Απρ 16/ΓΕΣ/∆Υ∆Μ                              
 ιθ. Φ.814/141/900316/Σ.2169/7 Απρ 16/ΓΕΣ/∆ΟΙ 
  
  1.   Σας  γνωρίζουµε, σε εκτέλεση του (ιη) σχετικού, ότι για τη 
διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές,  για  την  κάλυψη  κατεπείγουσας  και  απρόβλεπτης  ανάγκης 
(µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές), του Κέντρου «Ανοιχτής ∆οµής 
Φιλοξενίας» στην περιοχή Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ), 
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, 
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η παρακάτω επιτροπή (διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων): 

  α.  Aνχης (ΤΧ) Μιχαηλίδης Μιχαήλ, επιτελής 4ου ΕΓ/ΧΧ ΤΘΜ, ως 

πρόεδρος  

        β.   Επχος Ψιµµίτης Πέτρος , ∆ντής 1ου
 
ΕΓ/ΧΧ ΤΘΜ και 

           γ.  Ανθλγος (ΠΒ) Παρασχιάκος ∆ηµήτριος, επιτελής ∆ΠΒ/ΧΧ ΤΘΜ, 
ως µέλη,  

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

  2.  Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου ή µέλους της επιτροπής, 
αναπληρωµατικoi ορίζονται οι: 
 

         α. Τχης (ΑΠΒ-ΕΥ) Νικόλαος Σαλπιγγίδης, επιτελής ∆ΠΒ/ΧΧ 
ΤΘΜ, ως πρόεδρος,  

 
           β. Λγος (ΠΖ) Νικόλαος Γκιρµπάτσης, επιτελής 3ου ΕΓ/ΧΧ ΤΘΜ 
 και 
 
          γ. ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Ειρήνη Λιόση του Φρουραρχείου Καβάλας, 
ως µέλη. 
 
         3. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 27 Απρ 16, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στον χώρο της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς 
Καβάλας (ΛΑΦΚ). Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού να συνέλθει µε 
µέριµνα του Προέδρου, την 27 Απρ 16 και ώρα 09:00 στη ΛΑΦΚ, για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων και το άνοιγµα των προσφορών.  
 
                 4.     Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας 
θα διενεργηθεί από το ∆κτή της Μεραρχίας, κατόπιν πλήρους αιτιολογηµένης 
πρότασης της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού.  

         5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τον φάκελο 
προσφοράς τους το αργότερο έως την ηµέρα του διαγωνισµού (µε απόδειξη), 
δηλαδή µέχρι την 27 Απρ 16, ηµέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00, αυτοπροσώπως ή 
µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στη Γραµµατεία της 
Μεραρχίας (Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλας Τ.Κ 65404) ή αποστέλλοντάς 
τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυµεταφορών, στην ως 
άνω διεύθυνση.  

    6.  Ο  διαγωνισµός  θα  καλύπτει  διάστηµα  30 ηµερολογιακών   
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
        7.    Όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως  στα Παραρτήµατα «Α» και 
«Β». 
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   8.  Υπόψη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων όπως στο συνηµµένο υπόδειγµα. 

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

      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 (ιθ) σχετικό (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού µέχρι 
70.440,00€, υπό Α∆Α 67Λ46-2ΕΨ). 
 

     13.   Ο πρόεδρος της επιτροπής να προσέλθει την 26 Α π ρ 16 και 
ώρα  10:00, στην ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ, για λήψη οδηγιών. 
 
                14.    Τα πρακτικά του διαγωνισµού µε την σχετική εισηγητική έκθεση 
να υποβληθούν στη Μεραρχία, αµέσως µετά τη διενέργειά του. 
 
      15.  Ο ∆κτής του Τοπικού Συντονιστικού Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕ∆Π) που συγκροτήθηκε στην περιοχή Νέα Καρβάλη 
Καβάλας (πλησίον χ. Χαλκερού) [Σχης(ΠΒ) Χατζηηλιάδης Πρόδροµος], να προβεί 
στα παρακάτω: 
 

      α.   Καθορισµό κατάλληλου ατόµου ως «υπεύθυνου έργου», ο 
οποίος θα αποτελεί το «σύνδεσµο» µεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας και 
θα ενεργεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Ειδικούς Όρους και στη σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών (υποβολή παραγγελίας αναγκαιούντων µερίδων, 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, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα  στο Άρθρο 
16 των Γενικών Όρων, τους Ειδικούς Όρους και το συνηµµένο υπόδειγµα 
σύµβασης της παρούσας, συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:  
 
               α.  Τχης (ΠΖ)  Κατιρλιώτης Βασίλειος, επιτελής 3ου ΕΓ ως 
πρόεδρος    

 
          β.  Λγός (∆Β) Κοκτσίδης  Ευθύµιος του 20 Λ∆Β και    

 
                γ.  Υπλγος (ΑΤΘ) Αλατάκης Χριστόδουλος, επιτελής 4ου ΕΓ, ως 
µέλη.  
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     17.    Το παρόν προσυπογράφεται από την ΧΧ ΤΘΜ/∆ΟΙ. 
 
     18.     Υπόδειγµα σύµβασης επισυνάπτεται. 
 
       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.  Χειριστής   θέµατος:   Λγός  (ΥΝ) Μαρία Βραδέλη,   Τµχης 4ου ΕΓ/2, 
[τηλ. 2510461241, email : xxmerarxia@yahoo.gr]. 
 

 Υπτγος Γεώργιος Σταµατιάδης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  
  
Λγός (ΥΝ) Μαρία Βραδέλη  
              4o ΕΓ/2  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι  
«Β»  Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχοµένων Υπηρεσιών) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Αξκοί ∆γής 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6 ΤΚ 10671 Αθήνα 
(keeuhcci@uhc.gr) 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Οµονοίας 50 Α, ΤΚ 
65302, ΚΑΒΑΛΑ (info@chamberofkavala.gr) 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ, Λ. Λαµπριανίδη 40, 
ΤΚ 66100, ∆ΡΑΜΑ (ccidrama@dramanet.gr)  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λουδοβίκου 1 Πλατεία Οδησσού 
18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (FAX : 210 4274084 - τηλ. 210 4177241-5 εσωτ.218) 
(evep@pcci.gr) 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ Καβάλας, Κύπρου 10, ΤΚ 65403, ΚΑΒΑΛΑ (Τηλ:2513-500100 έως 
104) (mayor@dkavalas.gr) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆Υ∆Μ –∆ΕΝ∆ΗΣ- ∆ΟΙ 
Γ’-∆’ΣΣ/∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
XX ΤΘΜ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
 


