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ΠΡΟΣ :  96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
  ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών «ΧΙΟΣ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
  Τηλ.(Εσωτ.) : 4242 
ΚΟΙΝ. :  Φ.600.163/36/41371 
  Σ. 1857 
  Χίος, 09 Μαϊ 18  
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Σύµβασης 4/2018 (Σίτιση ΚΥΤ Χίου) 
  
ΣΧΕΤ. : α. Ν.4368/16  
 β. Ν.4412/16 
 γ. Φ.814/166/1392823/Σ.1667/20 Απρ 18/ΓΕΣ/∆ΟΙ 
 δ. Σύµβαση Υπ΄. Αρίθµ 4/2018 Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης ΚΥΤ 

Χίου από 29 Απρ έως 28 Μαϊ 18 (Α∆ΑΜ:18SYMV003044736) 
 ε. Φ.600.163/32/41119/Σ.1777/07 Μαϊ 18/96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ 
 στ. Το από 08 Μαϊ 18 Πρακτικό Γνωµοδότησης της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύµβασης 
 ζ. Φ.600.163/124/767747/Σ.986/09 Μαϊ 18/ΓΕΣ/Γ1(∆Υ∆Μ)/4α 
 η. Οι από 09 Μαϊ 18 Επιστολές των Εταιρειών της Αναδόχου 

Ένωσης Εταιρειών «ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.» και 
«SALAS INTER GROUP ΕΚ∆. Α.Ε.» 

 
 1.  Αφού λάβαµε υπόψη: 
 
    α. Τις διατάξεις του Άρθρου 96 του (α) σχετικού, µε το οποίο το 
ΥΠ.ΕΘ.Α δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ή να συνάπτει µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, 
παροχής υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων σχετικά µε την ίδρυση, 
κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), 
κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, λόγω 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαµβανοµένων υπόψη και λόγων 
εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των 
προθεσµιών που προβλέπονται στο (β) όµοιο για τις διαδικασίες διαγωνισµού της 
κείµενης νοµοθεσίας.  
 
    β. Το (στ) σχετικό πρακτικό γνωµοδότησης της επιτροπής 
παραλαβής και παρακολούθησης της (δ) όµοιας συναφθείσας σύµβασης, µε το 
οποίο η επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση της υπόψη σύµβασης, όσον αφορά 
το µέγιστο αριθµό σιτιζοµένων και τον χρόνο ισχύος, ήτοι από 1.780 σε 2.000 
άτοµα και από 30 σε 28 ηµέρες (εώς και τις 26 Μαϊ 18). 
 

  γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1(γ) του Άρθρου 132 του (β) 
σχετικού και της παραγράφου 1(γ) του Άρθρου 35 των Γενικών Όρων της 
∆ιακήρυξης υπ΄αρίθµ. 4/2018, µε τις οποίες προβλέπεται η τροποποίηση 
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει λόγω περιστάσεων που 
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δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από µία επιµελή Αναθέτουσα Αρχή. 
 
(2) Η τροποποίηση δε µεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύµβασης. 
 

  (3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης. 
 
  δ. Το (γ) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους 313.458,00 
ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης ΚΥΤ Χίου για χρονικό διάστηµα τριάντα 
(30) ηµερών, από 29 Απρ έως 28 Μαϊ 18. 

 
  ε. Το (ε) σχετικό, µε το οποίο η 96 Α∆ΤΕ αιτήθηκε την αύξηση του 
µέγιστου ορίου ατοµικών µερίδων σίτισης (ανα γεύµα) στις 2.000 µερίδες. 

 
  στ. Το (ζ) σχετικό, µε το οποίο µας γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα 
τροποποίησης της (δ) υπογραφείσας σύµβασης ως προς τη διάρκειά της και τον 
αριθµό των παρεχόµενων µερίδων σίτισης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της 
Αναδόχου ένωσης εταιρειών.   

  
  ζ. Το (η) σχετικό, µε το οποίο οι εταιρείες της αναδόχου ένωσης 
εταιρειών αποδέχονται την τροποποίηση της (δ) σχετικής σύµβασης. 
 
  η.  Την παρατηρούµενη έντονη αυξητική τάση εισόδου προσφυγικών 
– µεταναστευτικών ροών στη ν. Χίο, 
 

ε γ κ ρ ί ν ο υ µ ε 
 

το (στ) σχετικό πρακτικό γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου και 
  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
την τροποποίηση της υπόψη σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο 
ΚΥΤ Χίου, µεταξύ της 96 Α∆ΤΕ και της ένωσης εταιρειών «ΠΟΤ & ΠΑΝ 
ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.» και «SALAS INTER.GROUP ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.»  ως προς 
το χρόνο ισχύος από 30 σε 28 ηµέρες (ήτοι εώς και 26 Μαϊ 18) και ως προς τον 
αριθµό των σιτιζοµένων από 1.780 σε 2.000, εντός της διατιθέµενης, µε το (γ) 
σχετικό πίστωσης, δεδοµένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
1γ του παρόντος, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 
 
 2. Η τροποποίηση της σύµβασης καλύπτει το διάστηµα από τις 10 Μαϊ 18 
εώς και τις 26 Μαϊ 18.   
 
 3. Το ΓΕΣ και η ΑΣ∆ΕΝ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), 
παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
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 4. Χειριστής θέµατος, Ανθλγός (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος, τηλέφωνο 
22710-84242, ΕΨΑ∆: 862-4242. 
 

 Ταξχος  Παναγιώτης Κιµουρτζής 
Ακριβές Αντίγραφο               ∆ιοικητής 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος          
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
«ΠΟΤ &ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΕ»   
Θέση Βρύση Ράπτη Βαθέως Αυλίδα ΤΚ 34100 (τηλ. 2262071901)   
info@potpan.gr 
«SALAS  INTER. GROUP EK∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ» 
Πειραιώς 48, Μοσχάτο ΤΚ 18345 (τηλ 2109577740) 
infoelkib.sgroup@gmail.com  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ1-∆ΟΙ 
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ-∆ΕΜ-∆ΟΙ 
96 Α∆ΤΕ/4οΕΓ- ∆ΟΙ 
96 Α∆ΤΕ/ΤΟΣΚΕ∆Π 
96 ΚΤΕΘ 
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