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ΠΡΟΣ :      96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
                  ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
                 Πίνακας Αποδεκτών «ΧΙΟΣ» 
                   4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 Τηλ.(Εσωτ.) :  4242 
ΚΟΙΝ. :        Φ. 600.163/98/58497 
 Σ.  4015 
 Χίος,  4 Οκτ 17 
 Συν: Το (β) σχετικό 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις  
  
ΣΧΕΤ.: α.  Ν.4412/2016 
 β.  Φ.600.163/90/57900/Σ.3859/25 Σεπ 17/96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ (Α∆Α:    

66ΒΛ6-ΚΗΛ, Α∆ΑΜ:  17PROC001994413) 
 γ.  Φ.600.163/91/57970/Σ.3867/26 Σεπ 17/96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ          
 δ.  Φ.600.163/92/58122/Σ.3928/28 Σεπ 17/96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ          

  
 1.    Γνωρίζεται ότι, την 3η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00, η συγκροτηθείσα 
µε το (γ) σχετικό, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, συνήλθε για την αποσφράγιση 
των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς στον επαναληπτικό 
διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΥΤ Χίου, η διενέργεια του 
οποίου καθορίστηκε µε το (δ) όµοιο. Στο διαγωνισµό µε αριθµό συστήµατος 46680 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) δεν κατατέθηκαν ηλεκτρονικές  προσφορές και ως εκ τούτου η 96 Α∆ΤΕ: 
 
    α. Κηρύσσει τη διαδικασία άγονη, 
 
    β. Τη µαταιώνει και  
 
    γ. Αποφασίζει την, εκ νέου, επαναδιακήρυξη του διαγωνισµού, 
χωρίς τροποποίηση των όρων του (β) σχετικού, µε σκοπό την άµεση υλοποίηση των 
προβλεπόµενων ενεργειών για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαριό-
τητας του Κ.Υ.Τ. Χίου,  που βρίσκεται στην περιοχή Ευθύνης της 96 Α∆ΤΕ, για χρο-
νικό διάστηµα, από τη σύναψη της σύµβασης έως και τις 19 Νοεµβρίου 2017, µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, για 
την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προ-
σφυγικές ροές) 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. 
 
 2.   Η ηλεκτρονική και φυσική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολο-
γητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί στις 09 Οκτ 17 ηµέρα ∆ευ-
τέρα και ώρα 10:00 π.µ., µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής και φυσικής 
υποβολής των προσφορών στις 09 Οκτ 17 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30 π.µ.   
 
 3.   Η ηλεκτρονική και φυσική (εάν απαιτείται) αποσφράγιση του (υ-
πό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» θα διενεργηθεί, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς η διαδικασία της παραγράφου 2, σε µεταγενέστερο χρόνο. 
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 4.  Η ηλεκτρονική και φυσική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολο-
γητικά κατακύρωσης» θα διενεργηθεί, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία 
της παραγράφου 3,  σε χρόνο που θα καθοριστεί µεταγενέστερα. 
 
 5.  Λοιπά, όπως καθορίζονται στο (β) σχετικό, το οποίο επισυνάπτεται. 
 
 6.       Το ΓΕΣ και η ΑΣ∆ΕΝ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν 

(υ.τ.α.), παρακαλούνται για την  ενηµέρωσή τους. 
 
 7.    Χειριστής θέµατος, Λγός (ΕΜ) Κωνσταντίνος Λιάπατας, τηλ. 
2271084242. 
 

 Ταξχος  ∆ηµόκριτος Κωνσταντάκος 
Ακριβές Αντίγραφο               ∆ιοικητής 
  
  
Λγος (ΕΜ) Κωνσταντίνος Λιάπατας           
Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Γ3 (∆ΥΠΟΣΤΗ)-∆ΟΙ 
ΓΕΣ/∆3 (e-mail : gesdendhs5@army.gr) 
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ-∆ΕΜ 
96 Α∆ΤΕ/ 4ο ΕΓ-∆ΟΙ-∆ΥΓ 
96 Α∆ΤΕ/ΤΟΣΚΕ∆Π 

 

  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 
Φιλίππου Αργέντη 8, ΤΚ 82100 
τηλ 22710-44330 φαξ 22710-44332 
epimelit@otenet.gr 

 

  
Περιφερειακή Ενότητα Χίου – ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης /Τµήµα Εµπορίου 
Ναυάρχου Κουντουριώτη 16, ΤΚ 82100 
τηλ 2271352310 φαξ 2271350561 
dpt.grammateias@chios.pvaigaiou.gov.gr 

 

  
∆ήµος Χίου 
∆ηµοκρατίας 2, ΤΚ 82100 
τηλ 2271350825 φαξ 2271350847 
protokollo@chios.gov.gr 
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