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Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης

της πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-
2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕ-
ΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.365.500,11  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
( 4.793.236,84 € άνευ Φ.Π.Α.) 

Ταξινόμηση κατά CPV ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ
ΝΩΠΑ

CPV

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 15111000-9

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  15113000-3

ΦΕΤΑ ΠΟΠ 15542300-2

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 15540000-5

ΤΥΡΙ ΜΙΣΚΛΗΡΟ 15540000-5

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 03222118-3

ΜΗΛΑ 03222321-9

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4

ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ CPV
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 

39830000-9

 ΜΑΣΚΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 

18143000-3

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (συνο-
λικός  προϋπολογισμός  διακήρυ-
ξης)

5.365.500,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ( 4.793.236,84 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2021 ως προς το φυσικό αντικείμε-

νο 
Χρηματοδότηση Η αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-

ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της
πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018

Αριθμός Διακήρυξης 269834 (6784) /04-06-2021
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     

                               ΤΕΒΑ / FEAD
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,  ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:
 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ,  ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑΣ,  ΣΕΡΡΩΝ,  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.365.500,11 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 4.793.236,84 € άνευ Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ 06 Ιουνίου 2021

Καταχωρήθηκε στον Ελληνικό Τύπο και στο Διαδίκτυο:
Υπηρεσία  Επισήμων  Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  Επίσημη  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
Διαύγεια,  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL52

Τηλέφωνο 2313 319136

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.Kenanidou@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεσθημανή Κενανίδου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, «μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή»  και ανήκει στην
Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και θα διενεργηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται:

Από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019. 

Σχετική η αριθμ. 74138/06-07-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης (ΑΔΑ :6Ν1Ι465ΧΙ8-
ΘΑΦ), η αριθμ. Δ.Α. ΤΕΒΑ :839Οικ./02-10-2019  Τροποποιητική Απόφαση  ( ΑΔΑ:  ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6)  του  Αναπληρωτή
Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  περί  ένταξης  της  πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»,  στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  έτους  2018  και  η  αρ.  110727/31-10-2019  Απόφαση  του  Υφυπουργού
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  έχοντας  υπόψη  την  αρ.Δ13/οικ.20608/469/31-05-2019  (ΦΕΚ  1990/τ.Β’)  Απόφαση  του
Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  και  της  Αναπληρώτριας  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοιν.
Αλληλεγγύης  που  αφορά  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  της  πράξης.  Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στα  Υποέργα
Δ.2.Α.2.  και  Δ.3.Α.2.  της  Πράξης:  «Προγράμματος  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019 και έχει λάβει Κωδικούς: 

MIS  5029454  αναφορικά  με  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ  και  με  κωδικό
2018ΣΕ09380004 όπως τροποποιήθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ2018 στη ΣΑΕ-093/8 ως προς τον
προϋπολογισμό από 12.537.465,60€ σε 14.845.230,67€. 

MIS 5029410 αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ και με κωδικό 2018ΣΕ09380006 τροποποιήθηκε στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΠΔΕ  2018  στη  ΣΑΕ-093/8  ως  προς  τον  προϋπολογισμό  από  4.126.073,60€  σε
4.885.557,92€. 

MIS 5029421 αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ και με κωδικό 2018ΣΕ09380009 τροποποιήθηκε στο
ΠΔΕ 2018 στη ΣΑΕ-093/8 ως προς τον προϋπολογισμό από 1.370.934,40€ σε 1.623.281,61€. 

MIS 5029432 αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ και με κωδικό 2018ΣΕ09380008 τροποποιήθηκε στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΠΔΕ  2018  στη  ΣΑΕ-093/8  ως  προς  τον  προϋπολογισμό  από  3.094.044,80€  σε
3.663.564,09€. 

MIS 5029445 αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και με κωδικό 2019ΣΕ09380005 τροποποιήθηκε στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΠΔΕ  2018  στη  ΣΑΕ-093/8  ως  προς  τον  προϋπολογισμό  από  3.137.939,20€  σε
3.715.538,11€. 

MIS 5029450 αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής και με κωδικό 2018ΣΕ09380007 τροποποιήθηκε στο

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΠΔΕ  2018  στη  ΣΑΕ-093/8  ως  προς  τον  προϋπολογισμό  από  1.099.401,60€  σε
1.301.767,91€. 

1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η Προμήθεια  Τροφίμων  και  ΒΥΣ,  για  τις  ανάγκες  της    Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  ως   Επικεφαλής  Εταίρος   των  έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑΣ,  ΣΕΡΡΩΝ,  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (Τ.Ε.Β.Α.)  2018-2019»  σύμφωνα  με  το
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, σε συνάρτηση με τη διενέργεια και εφαρμογή ενός προγράμματος διανομών
των υπό προμήθεια ειδών, για τη σωστή διαχείριση και ολοκλήρωση των διανομών σε όλα τα στάδια, μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής, του αναδόχου και των τελικών αποδεκτών.

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή, επί ποινή αποκλεισμού, συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των συμβασιοποιημένων
ειδών σε απόλυτη συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, οι παραδοτέες συσκευασίες ανάλογα με τη
θερμοκρασία διατήρησης ανά ομάδα προϊόντων, η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα σημεία διανομής με οχήματα
κατάλληλα και  πιστοποιημένα ανάλογα μα τη  ζώνη θερμοκρασίας διατήρησης των προϊόντων, η εκφόρτωση και η
ταξινόμηση ανά ομάδα ειδών, η υποστήριξη κατά τη διάρκεια των παραδόσεων εντός των σημείων διανομής, η εκ νέου
παραλαβή και φόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και εκ νέου παράδοση των αδιανέμητων ειδών ανά ημέρα παράδοσης
(εκτός των νωπών προϊόντων, τα οποία θα προωθούνται αυθημερόν σε δομές που θα υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή).

Η ενιαία δημοπράτηση πραγματοποιείται λόγω της ανάγκης παροχής μίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας όπως αυτή έχει
περιγραφεί ανωτέρω, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, με ενιαίες
διανομές  ομάδων  προϊόντων  και  με  συγχρονισμό  των  επαναδιανομών  των  αδιανέμητων  και  της  διαχείρισης  των
αποθεμάτων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κάτωθι:

 Η λειτουργία κεντρικής εφοδιαστικής δομής, για το συντονισμό και των αναπρογραμματισμό των αδιανέμητων.

 Η δυνατότητα ελέγχου των αποθηκευμένων αδιανέμητων ειδών, από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής,
όποτε ζητείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 Η άμεση προώθηση αδιανέμητων και μη, σε δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

 Η  ύπαρξη  και  διάθεση  ενός  κεντρικού  αποθηκευτικού  κόμβου  στα  όρια  της  Περιφέρειας,  σύμφωνα  με  τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.6. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Με κριτήριο – λόγω της φύσης, του όγκου και της μεγάλης γεωγραφικής κάλυψης – την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις
που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεσή του.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατίθενται για το σύνολο των τμημάτων ειδών και των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ CPV
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 15111000-9

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  15113000-3

ΦΕΤΑ ΠΟΠ 15542300-2

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 15540000-5

ΤΥΡΙ ΜΙΣΚΛΗΡΟ 15540000-5

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 03222118-3

ΜΗΛΑ 03222321-9

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4

ΟΜΑΔΑ Β’ - ΒΥΣ CPV
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 39830000-9

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 18143000-3

Κωδικός ΝUTS: EL52.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προϊόντων και των δυο Τμημάτων της παρούσας, με κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής,  ποσού    95.864,73 ευρώ     (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα
καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως  εξής  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα,  ανά  πράξη  (ι  ΕΠ
ΤΕΒΑ 2018-2019) και ανά Κοινωνική Σύμπραξη-Π.Ε.:

ΕΠ ΤΕΒΑ 2018-2019 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ  ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ      4.066.701,04 €      528.671,12 €    4.595.372,16 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.         726.535,80 €        43.592,15 €       770.127,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ      4.793.236,84 €      572.263,27 €    5.365.500,11 € 

Κ.Σ.  Π.Ε.  ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ      2.125.242,24 €      276.281,48 €    2.401.523,72 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.         379.684,80 €        22.781,09 €       402.465,89 € 

ΣΥΝΟΛΟ      2.504.927,04 €      299.062,57 €    2.803.989,61 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ         467.680,04 €        60.798,40 €       528.478,44 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.           83.553,30 €          5.013,20 €         88.566,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ         551.233,34 €        65.811,60 €       617.044,94 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ΣΥΝΟΛΟ         551.233,34 €        65.811,60 €       617.044,94 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ         218.895,84 €        28.456,46 €       247.352,30 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.           39.106,80 €          2.346,41 €         41.453,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ         258.002,64 €        30.802,87 €       288.805,51 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ         533.365,92 €        69.337,57 €       602.703,49 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.           95.288,40 €          5.717,30 €       101.005,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ         628.654,32 €        75.054,87 €       703.709,19 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ         541.501,72 €        70.395,23 €       611.896,95 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.           96.741,90 €          5.804,51 €       102.546,41 € 

ΣΥΝΟΛΟ         638.243,62 €        76.199,74 €       714.443,36 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ         180.015,28 €        23.401,98 €       203.417,26 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.           32.160,60 €          1.929,64 €         34.090,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ         212.175,88 €        25.331,62 €       237.507,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α & Β      4.793.236,84 €      572.263,27 €    5.365.500,11 € 

Η διάρκεια της σύμβασης ως προς το φυσικό αντικείεμνο ορίζεται από την ημρομηνία υπογραφής της έως τις 31-12-
2021 και ως προς το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31/12/2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα I, II, VIII και
IX της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει
της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

-  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/  ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και  των  μεταγενέστερων  αυτού  διορθώσεων  σφαλμάτων  και
τροποποιήσεών του
-  του ν. 4782/2021 ‘’Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της  ασφάλειας  και  άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία’’
- του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)
- του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Αρ. Φ. 52/τ΄Α΄/01-
04-2019)
- του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 66/τ΄Α΄/25-04-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
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- του άρθρου 56 του ν. 4609/2019 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 67/τ΄Α΄/03-05-2019)
- του  ν.  4314/2014  (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
- του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του  ν.  4250/2014  (Α'  74)   «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -   Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις   Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ  του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
-  του  Βιβλίου  IV του ν.  4412/2016  (άρθρα  345  έως  374)  αναφορικά  με  την  εξέταση  των  Προδικαστικών
Προσφυγών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.
4478/2017 ( ΦΕΚ 91/  τ΄ Α'/23-6-2017) και  συγκεκριμένα του άρθρου 87 «Τροποποίηση του ν.  4412/2016
(Α΄147)»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις”,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία
του Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος 82/1996 (Α'  66)  «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με  τα ‘’Δικαιολογητικά για την  τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65
του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών
με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε   δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
-  της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-  της με  αρ.  56902/215 (Β'  1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες   και   διαδικασίες   λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών   Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
-  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ
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4302/30-12-2016).
-  του  ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)
- του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και  την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)
- της  υπ΄ αριθ. 1106/22-04-2019 (ΑΔΑ:6ΒΙΥ7ΛΛ-Ψ9Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συ-
γκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών έργων ΕΣΠΑ και συγχρη-
ματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
- του ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 179/ Τ. Α’ / 06-08-2001)
- του ν. 3854/2010 “Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και  τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και  Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε-
.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 94 / Τ. Α’ / 23-06-2010)
- της ΚΥΑ αριθ. οικ. 181504/29-07-2016 “Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μη-
τρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής
διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179),
όπως ισχύουν.” (ΦΕΚ 2454/Τ. Β’/09-08-2016)
- του άρθρου 22 του ν. 4496/2017 “Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συ -
σκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Ορ-
γανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 170 /Τ. Α΄/ 08-11-2017)
- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους
εφαρμοστικούς αυτού.
- της Εκτελεστικής  απόφασης  (ΕΕ)  C(2014)  9803  final  της  15ης  Δεκεμβρίου  2014  σχετικά  με  την  έγκρι-
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
- της υπ΄ αριθ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» ( Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ
1064/ Β΄))
- Την με αρ.πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ4Η465Θ1Ω-6ΨΓ) πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρω-
παϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)” με τίτλο “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙ-
ΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019”
- Την  υπ΄ αριθ. πρωτ.  620/13-6-2018 (ΑΔΑ: 7Σ3Μ0Ξ7Φ-ΡΓΥ)) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η  ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Επισιτιστικής και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ)  2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Την  υπ’  αριθ. πρωτ. 622/13-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΞ7Φ-ΠΨΦ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την
οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
- Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 625/13-06-2018 (ΑΔΑ:9ΚΘΡΟΞ7Φ-ΨΡΥ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
-Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 624/13-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΘΤΟΞ7Φ-ΜΕΓ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστι-
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κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 621/13-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΩΞΟΞ7Φ-ΟΒΞ)Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 623/13-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1Φ90Ξ7Φ-Η18) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380004, με προϋπολογισμό
12.537.465,60 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380006, με προϋπολογισμό
4.126.073,60 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380009, με προϋπολογισμό
1.370.934,40 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380008, με προϋπολογισμό
3.094.044,80 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380005, με προϋπολογισμό
3.137.939,20 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
- Την αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380007, με προϋπολογισμό
1.099.401,60 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
- Της Αρ.Πρ. : Δ.Α. ΤΕΒΑ : 568 Οικ. Με Ημ.Πρ. : 24/04/2020 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνωι-
κών Υποθέσεων με ΑΔΑ:91Ξ80Ξ7Φ1-Κ1Μ  για την τροποποίηση των Πράξεων των 57 Δικαιούχων με τίτλο
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου των
Πράξεων ΤΕΒΑ 2018-2019, για ένα έτος ήτοι μέχρι 31/12/2021.

        - την  αριθμ. 1117/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί  έγκρισης όρων της  διακήρυξης (ΑΔΑΜ:
20PROC007358334 2020-09-23).

               - την υπ’ αριθ. 1643/2020 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
             -την αριθ. 80/26-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜ647ΛΛ-6ΚΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., αναφορικά με

τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1643/2020 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωση της
αριθ. πρωτ. 507849 (10945)/18-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007358334) σχετικής διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοι-
κτού διαγωνισμού

- Τα υπ’ αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/389/08-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/393/ 08-03-2021 , ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/
401/09-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/399/09-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/396/09-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/
ΕΞ/387/  08-03-2021 & τα υπ’  αριθμ.  ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/390/08-03-2021,  ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/395/  08-03-
2021 , ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/402/09-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/400/09-03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/397/09-
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03-2021, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/388/ 08-03-2021 έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής με τα οποία διατυπώνεται η 
σύμφωνη γνώμη επί της διακήρυξης για την καθεμία από τις έξι Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ.
- της  αριθ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό Γραμματέα και  στους Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”,
- της  αριθ.Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019) Απόφασης  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ.
“Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής
Μακεδονίας”,
- Το υπ’ αριθμ. 146568 (1012) 10-03-2021 έγγραφο της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Κ.Μ., με το οποίο ζητήθηκε απ’ το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου.
- Την υπ’ αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723490(6148)/18-11-2019(ΑΔΑΜ: 19REQ005875140 2019-11-19) βεβαίωση
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας, περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723493(6149)/18-11-2019  (ΑΔΑΜ: 19REQ005873727 2019-11-19 ) βεβαίω-
ση  περί  έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723497(6150)/18-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005895199 2019-11-22) βεβαίωση
περί  έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κιλκίς
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723499(6151)/18-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005877430 2019-11-19)  βεβαίω-
ση περί  έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πέλλας
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723505(6152)/18-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005915832 2019-11-26)  βεβαίω-
ση περί  έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Σερρών
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.723505(6152)/18-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005909576 2019-11-26) βεβαίωση
περί  έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Χαλκιδικής
- Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-5-2016) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνί-
ας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο
52.
- Την υπ’ αριθμ. 378/06-04-2021 (ΑΔΑ:Ω00Ω7ΛΛ-Χ6Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. που αφορά
έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.
- Την υπ’ αριθμ. Α80/2021 Απόφαση Αναστολής της ΑΕΠΠ

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η/07/2021 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 22η/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης  απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  08 Απριλίου 2021  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διορθωτική προκήρυξη την 01η Ιουνίου 2021. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108062

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Μακεδονία.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.pkm.-
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gov.gr > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινω -
νικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τή-
ρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμο-
διότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρι -
σθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα III της παρούσας)

 Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
 οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που τυχόν παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως σχετικά  με  τις

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 το σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα VI της παρούσας)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται  με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά δια -
πιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι παρα-
πάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δι-
κτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο έξι
(6)  ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Μετά την κατάθεση και  την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση,  τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή των προσφορών, καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα
ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

(β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υπο-
βάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συν-
θήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. . 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ-
ληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα οφείλουν να συνοδεύονται από με -
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο .

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α’ 13)
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε-
.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι-
χου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παρα -
πάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύη -
ση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσή -
μου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα -κατά περίπτωση- των εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V που συνοδεύει την πα-
ρούσα διακήρυξη.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:

(α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

(β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας,  καθώς και 

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα,  στη  περίπτωση  κατά  την  οποία  θα  ανακηρυχθεί  ως  ανάδοχος   ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία, να ζητήσει από αυτήν να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή
αυτής  της  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική εκτέλεση  της  σύμβασης,  και  η  ένωση/κοινοπραξία
υποχρεούται να το πράξει.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως
μέλος ένωσης, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, με περισσότερες της μιας προσφοράς άλλως απορρίπτονται όλες οι
προσφορές στις οποίες συμμετέχει.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται  στο ποσό των
ποσού ίσου με 2% του προϋπολογισμού για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ήτοι 95.864,73 ευρω.  Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία
είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυήσεων συμμετοχής.

Το σχετικό υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 395 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει) μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα  από  την  παρούσα  δικαιολογητικά  (παράγραφος  3.2.)  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)  οικονομικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42), 

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α/3-03-
2000),

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/5-08-2008),

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και  την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013  (ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευ -
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α)  όταν ο οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο  οικονομικός φορέας  είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο  οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομι -
κού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφο -
ράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύ-
πτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσί-
δικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί  ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,  αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, εάν έχει  αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή εάν δεν είναι  σε θέση να προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή του
άρθρου  2.2.9.2 της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
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σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως  (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχι-
ση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός
λόγος αποκλεισμού).

Ο  οικονομικός φορέας  αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,  είτε  πριν  είτε  κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.3   μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7.  Η απόφαση για  την  διαπίστωση της  επάρκειας  ή  μη  των επανορθωτικών  μέτρων κατά την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί,  με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από
τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο  της προμήθειας.  

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία συμμετοχής, οι οικονομικοί
φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται να καλύπτουν τα ακόλουθα:
Α) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018-2019-2020) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον
διπλάσιο του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Προς  απόδειξη  του  ανωτέρω,  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  μαζί  με  την  τεχνική  προσφορά  τους,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
A1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018-2019-2020), στην
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, ενώ σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργηθεί προ της υποχρεωτικής δημοσίευσης
των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων του τελευταίου έτους  προ αυτού της δημοσίευσης της παρούσης (2020),  ο
οικονομικός φορέας υποχρεοόυται να υποβάλλει για το συγκεκριμένο έτος, τα αναλυτικά ισοζύγιά του, υπογεγραμμένα
και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο διαχειριστή της επιχείρησης,
καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου έτους.
Α2.  Σε περίπτωση που πρόκειται  για φυσικό πρόσωπο,  αντίστοιχες  δηλώσεις  φόρου εισοδήματος και  εκκαθαριστικά
σημειώματα των τριών (3) τελευταίων ετών (2018-2019-2020). 
Α3. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5
των τριών (3) τελευταίων ετών (2018-2019-2020)  από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα. 
Α4. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε:
α) πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών, για τα έτη που λειτουργεί, τουλάχιστον διπλάσιο του προϋπολογισμού
της παρούσης.
β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Α1) δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  ανωτέρω  απαίτηση  θα  πρέπει  να
καλύπτεται αναλογικά από όλα τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. 

Β) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018-2019-2020),  ελάχιστο μέσο «ειδικό» κύκλο εργασιών, ίσο ή
μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Προς απόδειξη του ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των ετών 2018-
2019-2020.
Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών με σφραγίδα
και υπογραφή του υπευθύνου οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του οικονομικού φορέα, καθώς και του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και  με συνημμένα όποια απαιτούμενα κατά την κρίση του οικονομικού φορέα
στοιχεία τεκμηρίωσης, απ΄ όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου εργασιών της εν λόγω
παραγράφου.
Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε:
α) θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών κατά τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί, ίσο ή μεγαλύτερο του
προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Β1) και (Β2) δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
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Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  ανωτέρω  απαίτηση  θα  πρέπει  να
καλύπτεται αναλογικά από όλα τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. 

Γ) Να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ και για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης έως και τη λήξη της, με ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Δ) Να διαθέτουν βεβαίωση ή επιστολή από αναγνωρισμένο Τραπεζικό Οργανισμό, περί έγκρισης ορίου χρηματοδότησης
τουλάχιστον ίσου με το 75% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
προκειμένου να διασφαλισθεί  η φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των
προτέρων  κάλυψης  του  κόστους  κτήσης  των  οικείων αγαθών  και  περαιτέρω κάθε  κόστους  συσκευασίας,  αμοιβών,
διακινήσεων και  αποθηκεύσεων,  για τον  σκοπό της  διασφάλισης  του εφοδιασμού και  βέβαιης  ομαλής,  πλήρους και
έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ασφαλή προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση αυτή
θα πιστοποιεί πως το συγκεκριμένο ποσό είναι εντός των ορίων της συνολικής γραμμής πίστωσης και χρηματοδότησης
που διαθέτει το Τραπεζικό Ίδρυμα προς τον υποψήφιο ανάδοχο.

Ε) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων όσον αφορά στα
κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση
δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για κάθε τρίτο φορέα, αρκεί και αυτός να λειτουργεί πριν την 1-1-2018  και να
έχει δημοσιεύσει τρεις ισολογισμούς (2017,2018,2019).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία συμμετοχής, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:

Α) Να έχουν εκτελέσει  τρεις (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένες συμβάσεις προμηθειών τροφίμων ή και  ειδών βασικής
υλικής συνδρομής (Β.Υ.Σ.) κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020)  από το σύνολο των οποίων θα προκύπτει πως
έχουν ολοκληρώσει διανομές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας από το σύνολο της παρούσης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Β)  Να  έχουν εκτελέσει  σύμβαση  ή συμβάσεις  με  αντισυμβαλλόμενο δημόσιο  ή  ιδιωτικό  φορέα,  από  τις  οποίες  να
προκύπτει αθροιστικά, πως κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020)  έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς παραδόσεις σε
τυποποιημένες προσυσκευασίες λιανικής κατανάλωσης κείμενες ως προς τη συσκευασία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης για κάθε είδος (νωπά κρέατα – νωπά φρούτα – νωπά τυροκομικά) συνολικής ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης
με τη διακήρυξη ανεξαρτήτου βάρους συσκευασίας.

Γ.1) Να έχουν εκτελέσει  σύμβαση ή συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, από τις  οποίες να
προκύπτει  ότι  κατά  την  τελευταία  τριετία  (2018-2019-2020)  έχουν  ολοκληρώσει  παραδόσεις  συμβασιοποιημένων
ποσοτήτων μασκών ατομικής προστασίας, αντισηπτικών υγρών ήπιας δράσης ή και ειδών βασικής υλικής συνδρομής,
τουλάχιστον ίσων με το 50% των ζητηθέντων από την παρούσα.

Γ.2)  Να έχουν εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις διανομής τροφίμων (ξηρά, νωπά και ψυγείου) ή και ειδών
βασικής  υλικής  συνδρομής  σε  πακέτο,  σε  τουλάχιστον  τρεις  χιλιάδες  (3.000)  φυσικά  πρόσωπα-ωφελούμενους  με
υπόδειξη  κάποιου  φορέα,  κατά  την  τελευταία  τριετία  (2018,2019,2020)  έως  και  τη  δημοσίευση  της  παρούσης.
Ειδικότερα, ως διανομή, λογίζεται η οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς ωφελούμενους και η υποστήριξη της
αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους. 

Προς απόδειξη όλων των ανωτέρω (Α, Β και Γ.1-Γ.2), οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος των διανεμόμενων ειδών,

2)  εάν  αυτή είναι  Δημόσια Αρχή,  βεβαίωση εκδοθείσα και  θεωρηθείσα από αυτή,  η  οποία αναφέρει  τις  ποσότητες
παράδοσης συσκευασιών των ειδών, καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Σύμβασης.

3) εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, η οποία
αναφέρει  τις  ποσότητες παράδοσης  συσκευασιών των ειδών καθώς επίσης και  ότι  αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα συνοδεύεται από παραστατικά (δελτία αποστολής ή τιμολόγια-
δελτία αποστολής) τα οποία θα αποδεικνύουν την ορθή παραλαβή τους, τα αποδεικτικά παραλαβών. 

Σε περίπτωση δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά
από όλα τα μέλη της ένωσης.

Ομάδα Έργου 

Ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  για  την  ικανοποίηση  του  σχεδιασμού,  συντονισμού,  της  παρακολούθησης  και
εκτέλεσης των διανομών, θα πρέπει, κατά τη διαδικασία συμμετοχής και επί ποινή αποκλεισμού, να συστήσει Ομάδα
Έργου  που  θα  απαρτίζεται  από  ικανό  αριθμό  έμπειρων  στελεχών,  τουλάχιστον  εννέα  (9),  κατάλληλων  για  την
εξασφάλιση της επιτυχούς οργάνωσης, συσκευασίας διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Όλα τα στελέχη
του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα, που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα που
αναφέρονται  παρακάτω,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  περιγράφονται  επακριβώς  σε  αναλυτικά  βιογραφικά  σημειώματα.
Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
έναν Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.). Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) θα είναι υπεύθυνος για την συνολική οργάνωση του Έργου και
τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, 
έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου-Συντονιστή Δικτύου Διανομών, 
έναν Υπεύθυνο Ελέγχου Ποιότητας (Υ.Ε.Π). Ο Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας (Υ.Ε.Π.) θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο
της ποιότητας τροφίμων του Έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,
έξι (6) στελέχη με αρμοδιότητα το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προμηθειών
των έξι  (6)  Κοινωνικών Συμπράξεων. Κάθε στέλεχος θα οριστεί  υπεύθυνο για την παρακολούθηση μίας Κοινωνικής
Σύμπραξης.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω προσόντα:
-κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
-τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία,
-ειδική 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων (υλοποίηση σχετικών έργων προμηθειών)
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα
Αρχή και συνεπώς δε γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους.

Ειδικοί Όροι

1.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα ακόλουθα:
i)  την  απαιτούμενη  υλικοτεχνική  υποδομή  (υλικά  προσωρινής  αποθήκευσης,  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  λογισμικό,
συσκευαστικό εξοπλισμό κ.α.  για την εκτέλεση των ανωτέρω καθώς και  όλα τα μέσα που συμβάλουν στην ομαλή
υλοποίηση  του  έργου  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  υλοποίησης  αυτού  συμπεριλαμβανομένων  και  των  χρονικών
παρατάσεων αυτού,
ii) Λόγω του όγκου των προϊόντων και για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου των Κοινωνικών Συμπράξεων, απαιτείται
να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων παρατάσεων αυτής, Κέντρο
Αποθήκευσης και  Διανομής,  με τις  κατά νόμο άδειες  λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και  ψυχρού
φορτίου και ειδών Β.Υ.Σ., το οποίο να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του
ΕΦΕΤ,  το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη
εγκατάσταση,  θα  αποτελεί  τον  κεντρικό  κόμβο  του  δικτύου  διανομών,  εφοδιασμού  και  αναδιανομής  αδιάθετων
προϊόντων  και  πιστοποιήσεις  για  αποθήκευση  ξηρού  φορτίου,  ψυχρού  φορτίου,  ειδών  Β.Υ.Σ.  και  δυνατότητας
ανασυσκευασίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι κάτοχος του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποχρεούται επί
ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει:

α) σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης ή προσύμφωνο μίσθωσης με τον κύριο αυτής, στο οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, η εν λόγω μίσθωση έχει διάρκεια τουλάχιστον έως
την 31/12/2021.
β) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  η ακριβής τοποθεσία του ΚΑΔ (τοπογραφικό / κτηματολογικό
διάγραμμα ή διαδικτυακή αποτύπωση κ.α.) υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό).
γ) Έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυτοτελούς εγκατάστασης ή συμφωνητικό μίσθωσης εν ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής προσφοράς και αντίγραφο του αναρτημένου συμφωνητικού από το Taxisnet, με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι
τις 31-12-2020, θεωρημένο από  αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται.
δ) Άδειες λειτουργίας σε ισχύ ήδη κατά την υποβολή προσφοράς, που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν
την  άσκηση  αποθηκευτικών  δραστηριοτήτων  και  δραστηριοτήτων  χονδρικού  εμπορίου.  Οι  άδειες  των  ως  άνω
εγκαταστάσεων, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται συσσωρευτικά από τα ακόλουθα: την προβλεπόμενη
άδεια οικοδομής, τοπογραφικό και αρχιτεκτονικό διάγραμμα και κάτοψη της εγκατάστασης υπογεγραμμένα από πολιτικό
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μηχανικό,  καθώς  και  τις  κατά  νόμο  προβλεπόμενες  άδειες  για  την  αποθήκευση  τροφίμων.  Τονίζεται  ότι  όλες  οι
εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπουν κατά νόμο, έκαστη, την αποθήκευση του συνόλου των υπό διανομή ειδών.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει  ο ίδιος  ή δεν έχει  ενοικιάσει  τις  ανωτέρω εγκαταστάσεις  και
προσφεύγει σε στήριξη στις ικανότητες τρίτου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Οδηγία 23 της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-
Κ3Ε) Ο στηρίζων την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα εκ του νόμου δικαιολογητικά και
όσα αναφέρονται παραπάνω.

iii) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και πριν από κάθε εκτέλεση διανομής το δικαίωμα της επιβεβαίωσης της ισχύς των
αδειών των οχημάτων,
iv) το κατάλληλο στελεχιακό – εργατοϋπαλληλικό δυναμικό για τη συγκεκριμένη προμήθεια και ειδικότερα, το σύνολο
των υπαλλήλων που θα αναλάβουν τις εργασίες που αφορούν την όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα
(9) άτομα.
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με την τεχνική προσφορά τους και επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα δηλώνεται ρητά ότι θα τηρήσουν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης τους παραπάνω όρους.
2. Όσον αφορά στον ανωτέρω όρο iv παραπάνω, πρέπει επιπλέον των απαιτουμένων, με την τεχνική προσφορά να
προσκομιστούν επιπρόσθετα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
α) Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσωπικού όπου δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του έργου, περί της
αποδοχής  τους  ως  μέλη  της  ομάδας  έργου  με  τις  περιγραφείσες  αρμοδιότητες,  σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση
κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα και θα βεβαιώνεται η ζητούμενη εμπειρία. 
β) το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου, αναφέροντας διακριτά το προσωπικό ανά θέση εργασίας, καθώς και τις
προβλεπόμενες αρμοδιότητές του για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με τη συμμετοχή του στη διαδικασία, θεωρείται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης,  τα οποία θα πρέπει  να έχουν εκδοθεί  από
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά τα οποία θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:
1.Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, ή και νεότερο αυτού
όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο, με πεδίο κάλυψης τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του και μεταξύ άλλων και τον ΚΑΔ
και  τις  αποθήκες  που  θα  διαθέσει  για  την  εκτέλεση  του  έργου,  για  την  αποθήκευση,  τη  συσκευασία  ή/και  την
ανασυσκευασία  και  τη  διακίνηση,  εμπορία  και  διανομή  τροφίμων ξηρής  αποθήκευσης,  τροφίμων σε  ψύξη και  ειδών
προσωπικής και οικιακής υγιεινής, καθώς και πιστοποιητικό IFS ή ισοδύναμου προς αυτό.
2.Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως
κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και την ανασυσκευασία και τη
διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών προσωπικής και οικιακής
υγιεινής.
3.Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας κατά το πρότυπο OHSAS 18001
- ΕΛΟΤ 1801, ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο με πεδίο την αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και
την ανασυσκευασία και τη διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών
προσωπικής και οικιακής υγιεινής.
4.Ειδικά  σε  ό,τι  αφορά  στη  διαχείριση  της  ασφαλείας  των  τροφίμων,  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον
συσκευάζει (πρώτη συσκευασία) ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη και για όσα εξ αυτών ο ίδιος συσκευάζει, προσκομίζει
πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του, όπου εκτελεί την πρώτη συσκευασία, με το
οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο
και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000,
όπως αυτή ισχύει.
5.Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή
ισοδύναμο ή νεότερο όπως εκάστοτε ισχύει, που να καλύπτει και τα κέντρο αποθήκευσης-διανομής, με πεδίο εφαρμογής
την  ανασυσκευασία  (δηλαδή αυτή  που θα λάβει  χώρα προς  πακετοποίηση  των προς  διανομή δεμάτων στο  πλαίσιο
εκτέλεσης της σύμβασης), αποθήκευση, διακίνηση, διανομή με αντικείμενο τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης, αποθήκευσης σε
ψύξη και προϊόντα παντοπωλείου.
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Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  δεν θα κατασκευάσουν/παράξουν οι  ίδιοι  το τελικό προϊόν,  σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα,  στην  προσφορά  τους  πρέπει  να  καταθέσουν  υπεύθυνη  δήλωση  (άρθρο  8  του  Ν.1599/1986)  του  νόμιμου
εκπρόσωπου της επιχείρησης από την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση
της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, για όλα τα προσφερόμενα είδη, υπεύθυνες
δηλώσεις  των  προμηθευτών  τους  όπου  να  πιστοποιείται  πως  είχαν  παράξει  ή  διανέμει  κατά  το  προηγούμενο  έτος,
διπλάσιες ποσότητες εκ των ζητηθέντων της παρούσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι  θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι  οικονομικοί  φορείς, μπορούν να στηρίζονται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται
οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: (α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και (β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.8 της παρούσας,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο
79 παρ. 1 και  3  του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  το οποίο αποτελεί  ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του
Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα/ Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει  τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,  ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους, 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου:

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1  απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και  2.2.3.3  περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Επιπλέον ο
προσωρινός  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  υπεύθυνη  δήλωση   αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους  οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι  δεν έχει  εκδοθεί  δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και  δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από
το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση  με  δικαστική  απόφαση εκδίδεται  από  το  οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  . 

γ) για τις  περιπτώσεις  του άρθρου 2.2.3.2γ  της παρούσας,  πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.5., δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπή  ανώνυμη  εταιρία,  και εφόσον  έχει,  κατά  το  δίκαιο  της  έδρας  της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι  καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας  με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν  την
υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε  διαφορετική  περίπτωση,  δηλαδή  εφόσον  κατά  το  δίκαιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  την  έδρα  της   δεν  έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή,
εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση,
σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί
δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα
υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) οι  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό
μητρώο.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3.  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των μεταβολών του νομικού προσώπου,  εφόσον αυτή προκύπτει  από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας  εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου,  από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση  του  οικονομικού  φορέα,  όλες  οι  σχετικές
τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των ή/και  των μελών του οργάνου διοίκησης/  νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.4.  Οι οικονομικοί  φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται  από τις εκάστοτε
ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,  που
εκδίδεται  από τον οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις  απαιτήσεις  ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.5. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου
της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ
του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρούσας  παραγράφου  έχει  τις  συνέπειες  της
παραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016. Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΠΑ  
οφείλουν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.5 και 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο
φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται,
αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών
φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

B.8. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα
(ποσοστό)  της  σύμβασης,  ή  όταν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4.4.3  και  2.2.3,
προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο   ανάθεσης   της   Σύμβασης   είναι   η   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική   άποψη   προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ο κάθε «Προσφέρων», επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων και των
ποσοτήτων των ΟΜΑΔΩΝ Α και Β και να περιλαμβάνουν ανάλυση τιμήματος  ανά προϊόν/αγαθό (τιμή προϊόντος για τα
προϊόντα με σταθερή τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του προϊόντος για τα προϊόντα των οποίων η τιμή
εξαρτάται από το Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία προκύπτει η προσφερόμενη τιμή)
και συνολικό τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος.

Η σύμβαση για το σύνολο των προϊόντων (και για τις δυο Ομάδες), θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών, η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των δύο ΟΜΑΔΩΝ (Α & Β), ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) 

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, όπως
αυτή προκύπτει από τα τελευταίο προ της δημοσίευσης της παρούσης εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή.

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΥΣ 

Τη χαμηλότερη τιμή.

Αναπροσαρμογές τιμών κατά τη διάρκεια ολοκλήρωση της σύμβασης δεν θα γίνονται αποδεκτές και ο
ανάδοχος, προ της υπογραφής της σύμβασης, θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση
αποδοχής μη αλλαγής τιμών. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 και τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα
I, II, VIII και IX της παρούσας Διακήρυξης  για τις συνολικές ποσότητες του προκηρυσσόμενου έργου Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.    

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους
τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στο  άρθρο 1.5  της  παρούσας,  στην  Ελληνική Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στο
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

(α)  να  διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που
υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “  Τεχνικές λεπτομέρειες και  
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων   (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  
1924/02.06.2017) ,  και 

(β)  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα   (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Διαδικτυακή πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους,  με  χρήση  προηγμένης  ηλεκτρονικής  υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η
αίτηση  συμμετοχής  συνοδεύεται  με  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  για  την  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Η  υπεύθυνη
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει  υπογραφή έως και  δέκα (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  η  αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει  τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16.  Εφόσον  ένας
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     

                               ΤΕΒΑ / FEAD
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους

32

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf  (το  οποίο  θα  υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει  να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει  σχετικό μήνυμα και  ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

Στην περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλουν  συμπληρωμένα  κατάλληλα  και
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία έχουν αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
περιβάλλον του συστημικού διαγωνισμού.

2.4.2.5. Ο χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  προαναφερθέντες   (υπο)φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη  διαδικασία  υποβάλλονται  από αυτόν
ηλεκτρονικά σε  μορφή αρχείων τύπου .pdf και  εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί  από τον ίδιο,  φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με
την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1  του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (Α’  94),  είτε  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και  δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή
σύμφωνα  με   τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας'',  όπως
τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν.  4250/2014.   Τέτοια στοιχεία και  δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγύηση συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:

(α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία
πρέπει να  αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες  β) ότι
έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής,

(β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
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εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

(γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF,  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙΙ). 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  Ε.Ε.Ε.Σ.  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.(Άρθρο 93 ν 4412/2016).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
που επισύρουν τον  αποκλεισμό  του εκάστοτε  οικονομικού φορέα  από  τη  συνέχιση  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας:

α.  Στην  περίπτωση  που  ένας  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  μόνος  του  στο  διαγωνισμό  και  δεν  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1)
ΕΕΕΣ. Εφόσον συμμετέχει με υπεργολάβο/ους οφείλει να τηρήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.3 της παρούσας.

β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών,
συνεταιρισμών  κλπ),  πρέπει  να  δίνεται,  για  κάθε  έναν  συμμετέχοντα  οικονομικό  φορέα,  χωριστό  ΕΕΕΣ,  στο  οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.

γ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79Α ν.4412/16 είναι δυνατή,
με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα,  για  το  σύνολο  των  φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται  ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των
κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις
έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

2.4.3.2   H   τεχνική προσφορά   θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 καθώς και σύμφωνα με τα Παραρτήματα
I  ,    II  ,    VIII   και  ΙΧ    της  παρούσας  διακήρυξης,    περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  της
προσφερόμενης προμήθειας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις παραγράφους
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 και στα Παραρτήματα I, II, VIII και ΙΧ της παρούσας διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και  υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης (βάσει της τιμής)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης:

Ο κάθε «Προσφέρων» επί ποινή αποκλεισμού οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων 

ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ Β.Υ.Σ. 

Ο κάθε «Προσφέρων» οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων και των
ποσοτήτων και να περιλαμβάνουν ανάλυση τιμήματος  ανά προϊόν/αγαθό (τιμή προϊόντος για τα προϊόντα με σταθερή
τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του προϊόντος για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο
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Τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία προκύπτει η προσφερόμενη τιμή) και συνολικό τίμημα για
το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η σύμβαση για το σύνολο των προϊόντων θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ως εξής: 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ & Β.Υ.Σ

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους από το  τελευταίο προ της δημοσίευσης της
παρούσης δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη : Τη χαμηλότερη τιμή.

• Οι προσφερόμενες τιμές (για τα προϊόντα με σταθερή τιμή) και η προσφερόμενη έκπτωση (για τα προϊόντα των
οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο τιμών της οικείας Περιφέρειας) είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν αναπροσαρμόζονται.

• Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια  προϊόντων.

• Ο κάθε «Προσφέρων» πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού  προσφορά  για όλα τα προϊόντα Ο Ανάδοχος
θα δώσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των παραπάνω προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των
προϊόντων και  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται  στην παρούσα διακήρυξη και  οι  προσφορές των
διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως, ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.

-  Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Επιπλέον, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο “οικονομική προσφορά” την οικονομική  προσφορά του
ψηφιακά υπογεγραμμένη (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  IV της παρούσας διακήρυξης) σε
μορφή pdf.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το
σύστημα. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται
στην παράγραφο (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα  τριακοσίων εξήντα
πέντε (365) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1(α) του
Ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια (δηλαδή μέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες).

Μετά τη λήξη και  του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
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πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει
εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους
είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Απο-
σφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρού-
σας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας άρθρο 102 του
ν. 4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 42 του ν.4782/2021.

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορ άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 42 του ν.4782/2021 κκαι γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. ά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει,  υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4  περ. γ της παρούσας (περ.  γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επι-
τροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,
κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  την  24η/05/2021.,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω (υπο)φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

 Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, μπορεί να ζητήσει από τους προ-
σφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα,
να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.». , σύμφωνα με το  άρθρο 42 του ν.4782/2021.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο προβαίνει  στην  αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να  συντάσσεται  ενιαίο
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των
οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός
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αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των  αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά  προσωρινού
αναδόχου

Μετά  την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του
άρθρου 1 του ν.  4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται  στην παράγραφο 2.2.9.2.  της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.8 αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις  διατάξεις  του ν. 4250/2014 (Α’  94).  Ειδικά τα αποδεικτικά,  τα οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για
την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται
ότι  έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή 
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iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  καθώς  και  2.2.8  (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και  προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις  προϋποθέσεις  τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα  οριζόμενα  ανωτέρω  και  τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.  Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει  αποκλειστεί  οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη  η
προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά της  απόφασης  της Α.Ε.Π.Π.  και  σε περίπτωση άσκησης  αίτησης
αναστολής  κατά  της  απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη  της  χορήγησης
προσωρινής  διαταγής, σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στο τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  4 του άρθρου 372 του
ν.4412/2016, και

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση
που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104
και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλω-
ση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,     θέτοντάς του  
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον
ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με
αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που,  πριν  την  έκδοση της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα αρχή  ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και
δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.  β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της
προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα  εξέτασης  της  προσφυγής.  Η  Αρχή  επιλαμβάνεται
αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την  προσφυγή  και  δεν  μπορεί  να  ελέγξει  παρεμπιπτόντως  όρους  της
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.

Σε  περίπτωση συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή υποβάλλεται  έως  και  δέκα (10)
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της
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συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5)
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της
αίτησης αναστολής και  της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει  δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί  ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστο-
λής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης  αναστολής κωλύει  τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή διαταγή ο  αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνι -
σμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  ( Εγγύηση καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθε -
ται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιε-
χόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντι-
κειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου
της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ
του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της  παρα-
γράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνο-
μα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλε-
ση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ανα-
θέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πλη-
ροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβα-
ση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Ανα-
δόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περι-
γράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμή-
μα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαί -
νουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου  132  του ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  της
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Με τμηματική καταβολή βάση και των χρηματοδοτήσεων του ΕΠ ΤΕΒΑ και για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των προϊόντων ανά τμηματική παράδοση και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Τιμολόγια,
Δελτία Αποστολής, κλπ) και με βάση τη χρηματοδότηση του ΕΠ ΤΕΒΑ 2014-2020.

Οι τιμές (για τα προϊόντα με σταθερή τιμή) και η έκπτωση (για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο
τιμών  της  οικείας  Περιφέρειας)  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν  αναπροσαρμόζονται.
Συγκεκριμένα για την :

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) 

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, όπως
αυτή προκύπτει από τα τελευταίο προ της δημοσίευσης της παρούσης εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή.

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΥΣ 

Τη χαμηλότερη τιμή.

Αναπροσαρμογές τιμών κατά τη διάρκεια ολοκλήρωση της σύμβασης δεν θα γίνονται αποδεκτές και ο
ανάδοχος, προ της υπογραφής της σύμβασης, θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση
αποδοχής μη αλλαγής τιμών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τιμολόγηση των τελικώς παραληφθέντων προμηθειών θα γίνεται υποχρεωτικά με την παρακάτω σειρά:

Ανά Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ), 

Ανά Εταίρο

Ανά ΟΜΑΔΑ Προϊόντων (για την ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ & για την ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ)

Ανά Μήνα παράδοσης 

Τα Δελτία αποστολής αναφέρονται πάντα ανά Τμήμα, ανά Κοινωνική Σύμπραξη και ανά Εταίρο.

Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται με δελτίο αποστολής και συγκεντρωτικά ανά Εταίρο, ανά Τμήμα κάθε μήνα η
τιμολόγησή τους. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν χρηματικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του € ) και τα τιμολόγια να είναι
απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής του κάθε Σημείου Διανομής. Η μη τήρηση
των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης.

Οι  χρηματικές  αξίες  στρογγυλοποιούνται  μέχρι  δύο δεκαδικά  ψηφία.  Η στρογγυλοποίηση  γίνεται  προς  τα  κάτω για
υποδιαιρέσεις έως το 4 και προς τα πάνω για υποδιαιρέσεις από το 5 έως το 9. 

Οι στρογγυλοποιήσεις στις συνολικές τιμές να γίνονται με χρήση της σχετικής συνάρτησης (όπου χρησιμοποιείται) του
excel (ROUND), έως τα δύο δεκαδικά ψηφία. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. σταδιακά μετά τη βεβαίωση
παραλαβής της προμήθειας από την Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας
και  Κοινωνικής Μέριμνας των έξι  Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και  την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής. Η
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται  (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παρα-
δώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου ορ -
γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγή-
σεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλι -
κών, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδο-
χος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει
το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλι -
κών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομη-
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νία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότη-
ση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι
αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία  εκτελείται  εκάστη  σύμβαση,  κατά  τα  ειδικότερα οριζόμενα  στις  παρ.  1  έως  και  6  του άρθρου  205Α  του  ν.
4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα εντός του συμβατικού χρόνου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται  οι  κυρώσεις του
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν λήξει  ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης,  χωρίς  να υποβληθεί  εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,  εάν λήξει  ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που  συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω
νόμου και το Παράρτημα VI (σχέδιο σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος ή/και πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –  οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης/12/2021 ως προς το
φυσικό αντικείμενο, εκτός και αν δοθεί παράταση από την Διαχειριστική Αρχή Ε.Ε.Ι.Α.Δ. και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι
παραδόσεις των προϊόντων. Αναλυτικά,  οι  χρονικές  απαιτήσεις  για  το  Έργο  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  και  οι
χρόνοι  παράδοσης, όπως παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας διακήρυξης, θα
ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και διανομών μπορεί να παρατείνεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου για
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρθ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να μετατίθεται πέραν της 31ης/12/2021 και
μόνον όταν δοθεί έγκριση παράτασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή υλοποίησης του Ε.Π. ΤΕΒΑ-FEAD.

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προμηθευτής να πάει τα είδη στο Φορέα ή παραλείψει να πάει ορισμένα από εκείνα
που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη
αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε ο Φορέας μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου Εμπορίου της
αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προμηθευτή και
καταλογίζονται σε βάρος του.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του ευλόγου χρόνου παράδοσης και
εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη  διακήρυξη
και δεν είναι ίδια με τα δείγματα που προσκόμισαν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει
αυθημερόν  με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή, ειδάλλως η υπηρεσία  μπορεί μονομερώς να λύσει τη
σύμβαση και να συμβληθεί με άλλον επιβαρύνοντας τον μη ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας
εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή.

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  τα  τρόφιμα  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     

                               ΤΕΒΑ / FEAD
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους

47





προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν
οι  όροι  αυτοί,  είναι  απαλλαγμένα από ξένα σώματα,  προσμίξεις  κ.λ.π.  και  ότι  είναι  κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν,
ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες  αποκατάστασης  της  βλάβης  που  προξένησε  από  τα
ακατάλληλα τρόφιμα,  επιφυλασσόμενης  της  Υπηρεσίας  να  ασκήσει  και  άλλα δικαιώματα σε  βάρος  του προμηθευτή.
Επιπλέον κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με
απόφασή της μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη
βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.

Όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα
στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Κοινοτικές, τις
Αγορανομικές,  τις  Κτηνιατρικές  και  τις  Υγειονομικές  διατάξεις.  Σε  όλες  τις  συσκευασίες  τροφίμων  θα  πρέπει  να
αναγράφονται: α) οι ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και β) η
ημερομηνία  λήξης,  η  οποία  θα είναι  τουλάχιστον  12  μήνες  από  την  ημερομηνία  παράδοσής  τους  σε  όσα προϊόντα
προβλέπεται τέτοια στις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ. Τα είδη παραδίδονται έτοιμα
προς χρήση χωρίς απόβαρο.

Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα τρόφιμα και θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση
που ο προμηθευτής δεν καταθέσει δείγματα αποκλείεται.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει
αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή.

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα ή κλειστά κατάλληλα μεταφορικά μέσα.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που   διενεργήθηκαν  από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’
έφεση εξέτασης.

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Η παραλαβή των προϊόντων και  η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής  πραγματοποιείται  άμεσα με την
παραλαβή των προϊόντων, εκτός και αν αυτά είναι ακατάλληλα ή εκτός τεχνικών προδιαγραφών και της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής ύστερα από συνεννόηση με τον Επικεφαλής Εταίρο και τον κάθε Εταίρο ξεχωριστά, ενημερώνει για την
ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης σε κάθε σημείο διανομής, καθώς και απαραιτήτως ενημερώνει για τα προϊόντα και
τις ποσότητες που θα παραδώσει, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν της παραδόσεως, ώστε να ετοιμαστούν οι Επιτροπές
Παραλαβής και τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται  λόγω των ειδικών συνθηκών μεταφοράς και  συντήρησής  τους,  να μεταφέρει  τα είδη-
προϊόντα ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) με κατάλληλα οχήματα (φορτηγό ψυγείο κλπ) και να τα παραδίδει στα σημεία
διανομής στη θερμοκρασία +2οC έως +4οC.

Σε  περίπτωση  μη  διανομής  αυθημερόν  και  λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  μεταφοράς  και  συντήρησης,  των  ειδών-
προϊόντων ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ), δύναται να ζητηθεί για τις αδιάθετες ποσότητες είτε ή διανομή των αδιαθέτων
ποσοτήτων την επομένη με τους ίδιους όρους, είτε/και η άμεση παράδοση των αδιάθετων προϊόντων αυθημερόν σε
σημείο/α (το πολύ 3) που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και όχι μακρύτερα των είκοσι (20) χλμ από το προβλεπόμενο
σημείο Διανομής.
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H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στα σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους
Εταίρους  της  κάθε  Κοινωνικής  Σύμπραξης,  προς  τον  σκοπό  της  επιτόπου  και  απευθείας  διανομής  σε  αδύναμους
οικονομικά ωφελούμενους, «πακέτων» με είδη παντοπωλείου, νωπών τροφίμων και  είδη βασικής υλικής συνδρομής,
ανάλογων με τις ανάγκες τους.

Ελάχιστες Παραλαβές και Διανομές 

ΟΜΑΔΑ Α : 1 διανομή σε είδη τροφίμων νωπών.

ΟΜΑΔΑ Β : 1 διανομή σε Β.Υ.Σ.

Η προμήθεια και  ομαδοποίηση των υπό διανομή ειδών και  αγαθών γίνεται  σε συσχετισμό των δικαιούχων με τους
ωφελούμενους, με οδηγίες και σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η διανομή
αυτών ή η  προσωρινή και  ενδιάμεση αποθήκευση,  στο  πλαίσιο  του επιχειρησιακού προγράμματος  επισιτιστικής  και
βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) των οικείων Κοινωνικών Συμπράξεων. 
Αναλυτικά, το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αφορά:
στην προμήθεια των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α και Β  σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών.
στην ενδιάμεση αποθήκευσή τους σε κεντρικό εφοδιαστικό «κόμβο» και στην περαιτέρω προώθησή τους σε ασφαλείς
συνθήκες, στις επιμέρους δομές-κέντρα  ή Σημεία διανομής, στην «ομαδοποίηση» των ειδών εντός ανοιχτού τελάρου ή
κυτίου, αναλόγως συνθηκών συντήρησης, στη μεταφορά των αγαθών για την παράδοσή τους, με κατάλληλα οχήματα,
στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους διανομής, στην εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων
σε ομαδοποιημένη μορφή εντός των χώρων διανομής των δικαιούχων-ωφελούμενων του προγράμματος, στη διανομή
των υπό προμήθεια ειδών προς τους ωφελούμενους σε οριζόμενα από την αναθέτουσα αρχή σημεία διανομής, στην
αποθήκευση  των  ειδών  που  δεν  διανεμήθηκαν  κατά  τη  διανομή  σε  αποθηκευτικούς  χώρους  για  αναδιανομές  ως
εξανλήσεως τους.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι  από τη σύμβαση έλεγχοι  από επιτροπή που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις
διαδικασίες  παραλαβής  που προβλέπονται  από την  ως  άνω παράγραφο 1 και  το άρθρο 208 του ν.  4412/2016  και
συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.

6.3.2. Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.4.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδι-
κήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβα-
ρών συμβάσεων.

6.4.2.  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επι -
χειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια δια-
δικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.4.3.  Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ.

      

         
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την Προμήθεια
προϊόντων  Παντοπωλείου,  Νωπών  Τροφίμων  και  ΒΥΣ,  συσκευασμένων  ανά  κατηγορία  προϊόντων  σε  ατομικές
συσκευασίες, για τις ανάγκες της   Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας  ως   Επικεφαλής  Εταίρος   των  έξι Κοινωνικών
Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο
του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΠ
Τ.Ε.Β.Α.  2018-2019  για  το  ΤΜΗΜΑ Β» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής:
Προμήθεια  τροφίμων  και  βασικής  υλικής  συνδρομής  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης:  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»,  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  Π.Ε.  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,  ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,
ΠΕΛΛΑΣ,  ΣΕΡΡΩΝ,  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.365.500,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 4.793.236,84 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.)

Τα  προς  προμήθεια  είδη  ανά  ΤΜΗΜΑ κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV):

Πίνακας 1

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ CPV
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  ΤΜΧ 1 ΚΙΛΟ 15111000-9

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ   ΤΜΧ 1 ΚΙΛΟ 15113000-3

ΦΕΤΑ ΠΟΠ  ΤΜΧ 400ΓΡ 15542300-2

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ  ΤΜΧ 250ΓΡ 15540000-5

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ  ΤΜΧ 300ΓΡ 15540000-5

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  1 ΚΙΛΟ 03222118-3

ΜΗΛΑ  2 ΚΙΛΑ 03222321-9

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  2 ΚΙΛΑ 03222111-4

ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ CPV
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml ΤΜΧ 500ML 39830000-9

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. TMX 18143000-3

Τα προς προμήθεια είδη και οι ακριβείς ποσότητες  και οι τιμές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες που
ακολουθούν.
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ-
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για τα είδη που ανταποκρίνονται στις τεχνικές
απαιτήσεις των προϊόντων της ομάδας

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι  παράδοσης σύμφωνα με τις παραγράφους και 1.3 και  6.1  της διακήρυξης Υπεργολαβία
σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της διακήρυξης

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης   σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος VIII

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της διακήρυξης και των όρων
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ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     

                               ΤΕΒΑ / FEAD
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους

51





της σύμβασης. 

Τροποποίηση Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της διακήρυξης.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση από το ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΠ Τ.Ε.Β.Α. 2018-2019 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  :   5.365.500,11 ευρώ 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  4.793.236,84 ευρώ 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη : 5.365.500,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 4.793.236,84 ευρώ άνευ 
Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα της:

ΕΠ ΤΕΒΑ 2018-2019 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ  ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  4.066.701,04 €  528.671,12 €  4.595.372,16 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  726.535,80 €  43.592,15 €  770.127,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ  4.793.236,84 €  572.263,27 €  5.365.500,11 € 

Κ.Σ.  Π.Ε.  ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  2.125.242,24 €  276.281,48 €  2.401.523,72 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  379.684,80 €  22.781,09 €  402.465,89 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2.504.927,04 €  299.062,57 €  2.803.989,61 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  467.680,04 €  60.798,40 €  528.478,44 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  83.553,30 €  5.013,20 €  88.566,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ  551.233,34 €  65.811,60 €  617.044,94 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  218.895,84 €  28.456,46 €  247.352,30 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  39.106,80 €  2.346,41 €  41.453,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ  258.002,64 €  30.802,87 €  288.805,51 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  533.365,92 €  69.337,57 €  602.703,49 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  95.288,40 €  5.717,30 €  101.005,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ  628.654,32 €  75.054,87 €  703.709,19 € 
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Κ.Σ. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  541.501,72 €  70.395,23 €  611.896,95 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  96.741,90 €  5.804,51 €  102.546,41 € 

ΣΥΝΟΛΟ  638.243,62 €  76.199,74 €  714.443,36 € 

Κ.Σ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  180.015,28 €  23.401,98 €  203.417,26 € 

ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ.  32.160,60 €  1.929,64 €  34.090,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ  212.175,88 €  25.331,62 €  237.507,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α
& Β

 4.793.236,84 €  572.263,27 €  5.365.500,11 € 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τιμολόγηση των τελικώς παραληφθέντων προμηθειών θα γίνεται υποχρεωτικά, ανά Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ)– ανά
ΟΜΑΔΑ Προϊόντων (για το ΤΜΗΜΑ Α ΝΩΠΑ  & για το ΤΜΗΜΑ Β ΒΥΣ) – ανά Εταίρο και ανά Μήνα και τα Δελτία αποστο -
λής αναφέρονται στον Επικεφαλής Εταίρο και στον Εταίρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ
Οι προμήθειες έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό και τη διάρθρωση των ωφελουμένων (ενημέρωση
Φεβρουαρίου 2020).
Οι προδιαγραφές έχουν ακολουθήσει τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος ΤΕΒΑ και έχουν ενσωματώσει τις καλές
πρακτικές των προηγούμενων αποκεντρωμένων διανομών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής.
Οι  διανομές  των  προϊόντων  θα  γίνονται  σε  τακτική  βάση,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  θα
πραγματοποιούνται  σε  χώρους  κατάλληλους  που  θα  καθορίζονται  από  τους  Επικεφαλής  Εταίρους  των  Κοινωνικών
Συμπράξεων  και  θα  οργανώνονται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  επιτύχουμε  όσο  το  δυνατό  συντομότερους  χρόνους
αναμονής, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων πολιτών
Ο Προγραμματισμός του αριθμού διανομών ανά Τμήμα είναι κατ’ ελάχιστον:
1 διανομή σε σε νωπά τρόφιμα και
1 διανομή σε Β.Υ.Σ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πλήθος των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων στην παρούσα διακήρυξη ποσοτήτων.
H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στα σημεία διανομής που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και σε συνεργασία
με τους Εταίρους της κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης.
Η Διανομή θα πραγματοποιηθεί επιτόπου και απευθείας σε αδύναμους οικονομικά ωφελούμενους και τα προϊόντα θα
δίνονται με τη μορφή έτοιμων συσκευασμένων «πακέτων» με τα αντίστοιχα είδη ανά ομαδα, νωπά τρόφιμα και είδη
ΒΥΣ- Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  εξολοκλήρου,  υλοποιεί  και  ενοποιεί  για  όσες  διανομές  απαιτηθεί  τις  εξής  απαιτούμενες
διαδικασίες: 
στην «ομαδοποίηση» των ειδών, ανά Σημείο Διανομής και ανά κατηγορία, εντός ανοιχτού τελάρου ή κυτίου, αναλόγως
συνθηκών συντήρησης,
την ενδιάμεση αποθήκευση, σε κατάλληλες αποθήκες που θα διαθέτει ο Ανάδοχος ειδικά για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ τη
μεταφορά  των  προϊόντων  σε  όλα  τα  σημεία  διανομής  (εντός  ή/και  εκτός  αυτών)  των  6  ΚΣ  και  για  κάθε
προγραμματισμένη  διανομή,  από  Εταίρους  και  Επικεφαλής,  τη  διανομή  των  πακέτων  προϊόντων,  απευθείας  στους
ωφελούμενους  και  ανά ΟΜΑΔΑ,  νωπά τρόφιμα και  είδη ΒΥΣ-  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  την  επαναποθήκευση  σε
κατάλληλους χώρους του Αναδόχου των αδιαθέτων ανά διανομή προϊόντων, μέχρι την επόμενη διανομή τους και ως την
εξάντληση των αποθεμάτων αυτών σε επόμενες αναδιανομές που θα πραγματοποιηθούν, Για τα Νωπά προϊόντα, που δεν
προβλέπεται  επαναποθήκευση,  αμέσως  μετά  το  πέρας  των  εκάστοτε  διανομών,  τα  Νωπά  προϊόντα  και  μόνο,  θα
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προωθούνται  σε δομές που θα υποδείξουν ο Επικεφαλής ή/και  οι  Εταίροι  στον Ανάδοχο για την άμεση αυθημερόν
παράδοσή τους σε αυτές και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 20χλμ από το Σημείο της εκάστοτε διανομής 
Τα φορτηγά ψυγεία του Αναδόχου για την προμήθεια και διανομή των Νωπών προϊόντων και μόνο, υποχρεούνται να
παραμένουν στο χώρο διανομής για τουλάχιστον οκτώ ώρες και ως την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών στους
ωφελούμενους.
Τα πακέτα ανά κατηγορία προϊόντων θα διανέμονται σε ομαδοποιημένη μορφή εντός ανοιχτού τελάρου ή κυτίου, ώστε ο
ωφελούμενος να πιστοποιεί τα παραδιδόμενα σε αυτόν είδη, καθώς και της επιστροφής και αναδιανομής αδιαθέτων (πλην
των νωπών που ως αδιάθετα διανομής προωθούνται για κοινωνικούς σκοπούς)
Τα προϊόντα της κάθε κατηγορίας παραδίδονται πάντα συσκευασμένα σε κατάλληλες συσκευασίες και τοποθετούνται όλα
μαζί στο πακέτο από τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Η κάθε μία συσκευασία θα
περιέχει, ανά Σημείο Διανομής συγκεκριμένα είδη της κάθε κατηγορίας και σε συγκεκριμένες ποσότητες, όπως ορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.
Η  κάθε  ξεχωριστή  συσκευασία  του  κάθε  πακέτου,  θα  πρέπει  να  είναι  είτε  ανοιχτή,  είτε  απολύτως  καλυμμένη  με
κατάλληλου  για  τρόφιμα stretch  film  και  θα  περιέχει  υποχρεωτικά  τυπωμένα εξωτερικά,  α)  την  επισήμανση  «Ε.Π.
Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» καθώς και β) θα αναφέρει όλα
τα προϊόντα και τις ποσότητες που περιέχει. 
Επιπλέον  το κάθε  προϊόν  ξεχωριστά θα αναφέρει  στην  ατομική του συσκευασία  εξωτερικά,  την  επισήμανση  «Ε.Π.
Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ  ΔΙΑΝΟΜΗ.  ΔΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Η  ΠΩΛΗΣΗ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΗΜΑ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ» όπως ορίζεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX
Τα  προϊόντα,  ομαδοποιημένα  στις  συσκευασίες  τους  (πακέτα)  ανά  ΟΜΑΔΑ,  παραδίδονται  και  διανέμονται  στους
ωφελούμενους από τον Ανάδοχο με χρήση δικών του μεταφορικών μέσων, υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού (πχ
κλαρκ, μεταφορείς, διανομείς, κλπ), στα προκαθορισμένα από τους Επικεφαλής και τους Εταίρους Σημεία Διανομής των 6
Κοινωνικών Συμπράξεων, όπου θα πραγματοποιείται η εκάστοτε διανομή.
Οι παραδόσεις και διανομές των προϊόντων, μέσα στις συσκευασίες, ομαδοποιημένες ανά πακέτο τους και ανά ΟΜΑΔΑ,
θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο αριθμό και όχι λιγότερες από τις αναφερόμενες ανά σημείο διανομής. Δύναται να
πραγματοποιηθούν  και  περισσότερες  λόγω  σχεδιασμού  και  αναγκών  Εταίρων  και  Προμηθευτών  και  ύστερα  από
συνεννόησή τους) και πάντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προμηθευτή, αλλά και τις δυνατότητες παραλαβής και
διανομής των Εταίρων και των Επικεφαλής αυτών και θα συμπίπτουν οι παραδόσεις αυτές με τις αντίστοιχες διανομές και
αναδιανομές ως την εξάντληση αυτών των προϊόντων προς τους δικαιούχους ωφελούμενους και  καθ΄υπόδειξη των
Εταίρων και των Επικεφαλής.
Ο Ανάδοχος ακολουθώντας τις υποδείξεις της υπηρεσίας και  ενεργώντας υπό την εποπτεία της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβής, μεριμνά για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανομή των προϊόντων προς τους ωφελουμένους και
ολοκληρώνει με την Επιτροπή Παραλαβών τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εγγράφων (Πρωτοκόλλων Παραλαβής
κλπ)
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων ποσοτήτων ανά Σημείο Διανομής.
Η  λήξη  των  προϊόντων  θα  είναι  τουλάχιστον  αυτή  που  προβλέπεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ  από  την  ημερομηνία
παραλαβής τους
Όλα τα είδη, θα πρέπει  να πληρούν τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης και όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX.
Η  κατανομή  των  ποσοτήτων  μεταξύ  των  τόπων  παράδοσης  μπορεί  να  αυξηθεί  ή  να  μειωθεί  κατά  ποσοστό  όχι
μεγαλύτερο του 15% με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής που θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο κατά την πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης της αναθέτουσας αρχής.
Το σύνολο των ποσοτήτων της σύμβασης μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15%
εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά κατηγορία και Τμήμα ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων
όπως προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας της κάθε κατηγορίας
προϊόντων απαιτείται και η συναίνεση του αναδόχου.
Για  τη  διευκόλυνση  των  διανομών  σε  περίπτωση  που  κρίνεται  απαραίτητο  λόγω  μεγάλου  όγκου  ποσοτήτων  που
αντιστοιχούν  σε  κάποια  σημεία  διανομής  ή  είναι  και  χρονικά  αναγκαίο,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  δύναται  να
αναπροσαρμόσει τις διανομές ή να ορίσει τμηματικές παραδόσεις, ανά Σημείο Διανομής, για Ν πλήθος συσκευασιών όπως
αναφέρεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, βάση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως τον Ανάδοχο,
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
Ο ανάδοχος θα παραλάβει από την Αναθέτουσα Αρχή οριστικοποιημένο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα των παραλαβών
- διανομών στα σημεία διανομής.
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να ειδοποιεί  την  Αναθέτουσα Αρχή  και  τους  Προέδρους, Επικεφαλής και Εταίρους, των
κατά  τόπους  Επιτροπών Παραλαβής, για τον ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα που
έχει οριστεί, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται  με  αντίγραφο  του
αποστέλλοντος  μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ο πρόεδρος της κάθε Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας
από την ειδοποίηση, την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης και διανομής, κατά τον οριζόμενο χρόνο
παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενο στην Αναθέτουσα Αρχή και τηλεφωνικά. Σε αντίθετη
περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά.
Για τον Ανάδοχο απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες,
για τα μέσα μεταφοράς,  που αφορούν στη διακίνηση  προϊόντων ζωικής προέλευσης.  Για τη διακίνηση των λοιπών
προϊόντων η βεβαίωση καταλληλότητας παρέχεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή άλλες
αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται δε προσωπικώς μόνον αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής
για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως, ατυχήματα ή βλάβες, που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως
προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική
ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας
και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο παράδοσης, βαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή  μεταφορά και αποθήκευση των ειδών,
για το χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των εν λόγω
ειδών για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορέας οφείλει να τα αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.
Η προσωρινή αποθήκευση των ειδών ενδιάμεσα των διανομών, θα πραγματοποιείται σε αποθηκευτικούς χώρους που θα
διαθέτουν τις  νόμιμες αδειοδοτήσεις,  ανάλογα με τα είδη προς προσωρινή αποθήκευση και  θα διατίθενται  από τον
Οικονομικό Φορέα για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασής του. 
Λόγω του όγκου των προϊόντων, ο Οικονομικός Φορέας, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:

α) να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων παρατάσεων
αυτής, «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» (ΚΑΔ), με τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων
ξηρού και ψυχρού φορτίου, το οποίο να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία
του ΕΦΕΤ, απορρυπαντικών και καθαριστικών, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας.  Η  συγκεκριμένη  εγκατάσταση,  θα  αποτελεί  τον  κεντρικό  κόμβο  του  δικτύου  διανομών,
εφοδιασμού και αναδιανομής αδιάθετων προϊόντων της υπό ανάθεση σύμβασης, θα πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον
750 τετραγωνικά μέτρα και πιστοποιήσεις για αποθήκευση ξηρού φορτίου, ψυχρού φορτίου, ειδών καθαριότητας-υγιεινής
και δυνατότητας ανασυσκευασίας.

β) υπεύθυνη δήλωση πως δεσμεύεται να διαθέσει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
έξι  (6) επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους (από έναν στα όρια των Π.Ε.-Κ.Σ. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας,  Σερρών,
Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής), οι οποίοι θα πληρούν όλα τα νόμιμα προαπαιτούμενα (άδειες και πιστοποιητικά)
για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου καθώς και για τα είδη καθαριότητας και υγιεινής, όπως επίσης
και όλα τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. 

Στο ΕΕΕΣ θα δηλώνονται τα στοιχεία του κέντρου αποθήκευσης και διανομής και οι απαραίτητες άδειες, μαζί με
την ακριβή διεύθυνση.

γ)  στο  πλαίσιο  της  προσφοράς  (εντός  του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής  –  Τεχνικής  Προσφοράς),
προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού ως μέσα απόδειξης της παρούσας απαίτησης:

1. Έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυτοτελούς εγκατάστασης ή συμφωνητικό μίσθωσης εν ισχύ κατά 
τον  χρόνο υποβολής  προσφοράς  με  διάρκεια  ως  τη  λήξη  του φυσικού αντικειμένου,  θεωρημένο από την

αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται.
2. Άδειες λειτουργίας σε ισχύ ήδη κατά την υποβολή προσφοράς, που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις

επιτρέπουν την άσκηση αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και δραστηριοτήτων χονδρικού
εμπορίου. Οι άδειες των ως άνω εγκαταστάσεων, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται με κάθε έγγραφο από
το  οποίο  προκύπτει  η  ακριβής  τοποθεσία  τους  και  σωρευτικά  τα  ακόλουθα:  την  προβλεπόμενη  άδεια  οικοδομής,
τοπογραφικό και αρχιτεκτονικό διάγραμμα και κάτοψη της εγκατάστασης υπογεγραμμένα από πολιτικό μηχανικό, καθώς
και τις κατά νόμο προβλεπόμενες άδειες για την αποθήκευση τροφίμων. Τονίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να
επιτρέπουν κατά νόμο, έκαστη, την αποθήκευση του συνόλου των υπό διανομή ειδών (τρόφιμα, είδη παντοπωλείου,
κρέατα, τυροκομικά, απορρυπαντικά και καθαριστικά). Ειδικά όσον αφορά στον ΚΑΔ (βλέπε παραπάνω), η παραπάνω
κάτοψη θα πρέπει να υποδεικνύει με σαφήνεια τους αντίστοιχους διακριτούς χώρους αποθήκευσης, για την αποθήκευση
τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου, απορρυπαντικών και καθαριστικών, καθώς και το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για
την ανασυσκευασία των ειδών σε πακέτα για διανομή σε ωφελούμενους (αν υπάρχουν στην εγκατάσταση). 

Ο Οικονομικός Φορέας όταν δεν διαθέτει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις και προσφεύγει σε στήριξη στις ικανότητες
τρίτου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ. Ο στηρίζων την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει, επί
ποινή αποκλεισμού, όλα τα εκ του νόμου δικαιολογητικά και όσα αναφέρονται παραπάνω.
Διευκρίνηση: Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, άδειες και θεωρήσεις, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τα νωπά τρόφιμα και δεδομένου ότι πρόκειται για ευαλλοίωτα είδη, εάν μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης ημέρας
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παράδοσης,  για  οποιοδήποτε  λόγο  και  σε  οποιοδήποτε  σημείο  διανομής,  δεν  διανεμηθεί  όλη  η  ποσότητα  στους
ωφελούμενους, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει αυθημερόν να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά
μέσα προκειμένου να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει σε επιλέξιμες κοινωνικές δομές (πχ συσσίτια) που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή. Για την απόδειξη της πρόθεσης του Αναδόχου να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, απαιτείται, επί
ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δεσμεύεται για την εκτέλεση των ανωτέρω.
Στην προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει  να γίνεται  περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης που
διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας για την εκτέλεση του Έργου.
Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, επί ποινή αποκλεισμού, για την προέλευση των προσφερόμενων
ειδών:
α) Εφόσον ο Ανάδοχος συσκευάζει ή παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην
οποία συσκευάζεται ή παράγεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.
β) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας είτε δε συσκευάζει είτε δεν παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, σε δική του
επιχειρηματική μονάδα, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία συσκευάζεται ή παράγεται το προσφερόμενο
είδος και ο τόπος εγκατάστασής της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) Ι.Χ. φορτηγά ψυγεία για τη μεταφορά και παράδοση των
νωπών ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών και φρούτων, τουλάχιστον δύο (2) Ι.Χ. φορτηγά για τη μεταφορά των ειδών
ειδών βασικής υλικής συνδρομής.
Απαιτείται  επίσης  άδεια  ή  έγκριση  καταλληλότητας  από  τη  Δ/νση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  ή  άλλες  αρμόδιες
Υπηρεσίες, για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει με την προσφορά του:
α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των έξι (6) Ι.Χ. οχημάτων, με τα οποία θα εκτελείται η διανομή.
β)  Αντίγραφο  της  αδείας  κυκλοφορίας  οχήματος  μεταφοράς  και  αντίγραφα  των  βεβαιώσεων  καταλληλότητας  των
οχημάτων.
Στην προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει να  περιλαμβάνεται μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης
του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού και υπεύθυνη δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των
ειδών. Στη Μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των εργασιών,
το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή τους
καθώς και το πλάνο αντιμετώπισής τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως ελάχιστη απαίτηση μια πλήρης
κατά τα ζητούμενα και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία.
Ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση των παραγωγών ή των προμηθευτών που θα διαθέσουν τα
προϊόντα τους στο συμμετέχοντα, από την οποία να προκύπτει  πως κατά το προηγούμενο από τη δημοσίευση της
διακήρυξης  έτος,  έχει  παράγει  ή  διαθέσει  τουλάχιστον  τη  διπλάσια  ποσότητα  του  προς  διάθεση  είδους,  από  την
αναγραφόμενη ζητηθείσα στη διακήρυξη.
Ο Ανάδοχος για την απόδειξη της πρόθεσής του να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού,
η προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, με ρητή αναφορά στη δέσμευση που αναλαμβάνει σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται ανωτέρω.
 Όλοι οι συμμετέχοντες , επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα σύμφωνα με το άρθρο 214
του ν. 4412/2016, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έως μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του
διαγωνισμού και ώρα 14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το Δελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει. Όλα τα δείγματα θα
είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . Σε κάθε δείγμα θα≪ ≫
υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο
αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, η Υποκατηγορία και το προσφερόμενο
είδος  όπως αυτό αναφέρεται  στην παρούσα Μελέτη (στοιχεία  της  οποίας  παρουσιάζονται  στο  Παράρτημα  VIII της
παρούσας Διακήρυξης).
Τα  δείγματα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  αναφερόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές.  Η  αδυναμία  εμπρόθεσμης  και
προσήκουσας προσκόμισης  δείγματος από τους υποψηφίους αναδόχους,  συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς
αυτών. Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο.

Οι Επιτροπές Παραλαβής των Επικεφαλής των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και των κατά τόπων σημείων διανομής, θα
συγκροτούνται με την έκδοση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Η ανά περιοχή υλοποίησης των διανομών
των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και αντίστοιχα του έργου του Αναδόχου, που είναι:

Για  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ  οι  εξής  Δήμοι  του  Νομού  Θεσσαλονίκης:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,  ΒΟΛΒΗΣ,  ΔΕΛΤΑ,  ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ,  ΛΑΓΚΑΔΑ,  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ,  ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ το σύνολο του Νομού Ημαθίας
Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ το σύνολο του Νομού Κιλκίς
Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ το σύνολο του Νομού Πέλλας
Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ το σύνολο του Νομού Σερρών
Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Οι Εταίροι και τα σημεία διανομής τους έως αυτή τη στιγμή σε κάθε Κοινωνική Σύμπραξη, εκτός από τον επικεφαλής
(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες) είναι:

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
Οι  Δήμοι:  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,  ΒΟΛΒΗΣ,  ΔΕΛΤΑ,  ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ,  ΛΑΓΚΑΔΑ  (Με  Επτά  -7  σημεία
διανομής-  ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ,  ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ,  ΑΣΣΥΡΟΣ,  ΛΑΧΑΝΑΣ,   ΣΟΧΟΣ,  ΚΟΡΩΝΕΙΑ,  ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ),  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ,  ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕΛΑ,  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  (Με  τρία  -3  σημεία  διανομής-  ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,  ΚΟΥΦΑΛΙΑ,  ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ:
Η Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Οι Δήμοι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ οι Εταίροι:
Οι Δήμοι: ΚΙΛΚΙΣ, ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ :
Οι Δήμοι ΠΕΛΛΑΣ, ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ:
Η ΚΟΙΝΟΦ. ΕΠΙΧ.ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Κ.Ε.Δ.Η.
Οι  Δήμοι:  ΣΕΡΡΩΝ,  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ,  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ,  ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ με  τις
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των παραπάνω Δήμων

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:
Οι Δήμοι: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Ι.Μ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΣ
Θα ανακοινωθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης  στον Ανάδοχο οι  ακριβείς  Διευθύνσεις  των Σαράντα Έξι  (46)
σημείων Διανομής κατά τόπους, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  III  , που όμως δύναται να τροποποιηθούν από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, είτε κατά Τόπο-Διεύθυνση είτε/και κατά πλήθος σημείων, όχι όμως παραπάνω
των πενήντα (50) σε απόλυτο αριθμό και βάσει των αναγκών του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσί-

ας Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρο-

νικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνω-

ση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

            ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ …………………………………..                                                                 
                                                     

Οικονομική Προσφορά

Αριθ. Διακήρυξης: ...............................................
Τίτλος έργου:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ Α’
Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»,  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  Π.Ε.
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.365.500,11  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (4.793.236,84  ευρώ  άνευ
Φ.Π.Α.).Α.)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  Μ.Μ.  CPV CODE  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
Μ.Μ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  ΤΜΧ 1 

ΚΙΛΟ 
15111000-9 94.972  9,64 € 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ   ΤΜΧ 1 
ΚΙΛΟ 

15113000-3 94.972  6,12 € 

ΦΕΤΑ ΠΟΠ  ΤΜΧ 
400ΓΡ 

15542300-2 94.972  4,69 € 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ  ΤΜΧ 
250ΓΡ 

15540000-5 94.972  3,77 € 

ΤΥΡΙ ΜΙΣΚΛΗΡΟ  ΤΜΧ 
300ΓΡ 

15540000-5 94.972  3,68 € 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  1 ΚΙΛΟ 03222118-3 189.944  2,29 € 

ΜΗΛΑ  2 ΚΙΛΑ 03222321-9 189.944  2,98 € 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  2 ΚΙΛΑ 03222111-4 189.944  2,19 € 

 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑ Α   1.044.692  35,36 €

ΟΜΑΔΑ Β- ΒΥΣ
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 500 ml 39830000-9 47.486  

5,80 € 

 ΜΑΣΚΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 1 TMX  18143000-3 237.430  

1,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ-Β ΟΜΑΔΑ   
284.916

  7,70 €               Αριθμητικώς και
ολογραφώς

Αριθμητικώς
και ολογρα-

φώς
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+

Β 1.329.608 43,06 €

Οι τιμές (για τα προϊόντα με σταθερή τιμή) και η έκπτωση (για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο
τιμών  της  οικείας  Περιφέρειας)  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν  αναπροσαρμόζονται.
Συγκεκριμένα για το :

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ & ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ

Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές δίνονται για το σύνολο του Έργου και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ Α και Β συνολικά και θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Οι  χρηματικές  αξίες  στρογγυλοποιούνται  μέχρι  δύο δεκαδικά  ψηφία.  Η στρογγυλοποίηση  γίνεται  προς  τα  κάτω για
υποδιαιρέσεις έως το 4 και προς τα πάνω για υποδιαιρέσεις από το 5 έως το 9. 

Οι στρογγυλοποιήσεις στις συνολικές τιμές να γίνονται με χρήση της σχετικής συνάρτησης (όπου χρησιμοποιείται) του
excel (ROUND), έως τα δύο δεκαδικά ψηφία. 

Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών
τιμών  και  συνολικών  τιμών  θα  υπερισχύουν  οι  συνολικές  τιμές.  Οι  τιμές  θα  δίνονται  χωρίς  Φ.Π.Α.  Στις  τιμές  θα
περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

Η τιμή κιλού / τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή ανά τεμάχιο ανεξάρτητα εάν
η συνολική τιμή Τμήματος είναι χαμηλότερη της προϋπολογισθείσας τιμής.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ........................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

( Ψηφιακή Υπογραφή  )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι
σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι
η  ............  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο  ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση
μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της
κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ..............
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές  Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

Προς  διευκόλυνση  της  υπηρεσίας  ως  προς  τη  διαπίστωση  εγκυρότητας  των  εγγυητικών  επιστολών  ο  εκδότης  της
εγγυητικής επιστολής οφείλει  να αναγράφει   τα πλήρη στοιχεία του συγκεκριμένου φορέα έκδοσης  της εγγυητικής
επιστολής,  όπως: ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος),  τηλέφωνο, φαξ και  δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (  e  -  
mail  ).  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     

                               ΤΕΒΑ / FEAD
           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι
σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι
η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο  ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο  ή  μέρος  του  ποσού  της  εγγύησης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  σας  και  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές  Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Προς  διευκόλυνση  της  υπηρεσίας  ως  προς  τη  διαπίστωση  εγκυρότητας  των  εγγυητικών  επιστολών  ο  εκδότης  της
εγγυητικής επιστολής οφείλει  να αναγράφει   τα πλήρη στοιχεία του συγκεκριμένου φορέα έκδοσης  της εγγυητικής
επιστολής,  όπως: ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος),  τηλέφωνο, φαξ και  δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (  e  -  
mail  ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προμήθεια τροφίμων νωπών και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»,  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  Π.Ε.
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   5.365.500,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 4.793.236,84 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................,  ημέρα ....................,  στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών
Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, οι κάτωθι υπογράφοντες:

Α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.
997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Χρήστο Μήττα, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, που
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β.  ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  ………………………….  με  Α.Φ.Μ.:  ………………………..,
Δ.Ο.Υ…………………………..,  Ταχ.Δ/νση……………………………………………………………και  στην  προκειμένη  περίπτωση  ως
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου,

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 
-  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και των μεταγενέστερων αυτού διορθώσεων σφαλμάτων και τροποποιήσεών του
- του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)
- του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Αρ. Φ. 52/τ΄Α΄/01-04-2019)
- του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 66/τ΄Α΄/25-04-2019)
- του άρθρου 56 του ν. 4609/2019 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 67/τ΄Α΄/03-05-2019)
- του  ν.  4314/2014  (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και
του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του  ν.  4250/2014  (Α'  74)   «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις   Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) αναφορικά με την εξέταση των Προδικαστικών Προσφυγών από
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4478/2017 ( ΦΕΚ 91/ τ΄
Α'/23-6-2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 87 «Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄147)»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
-  του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και  την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘ ’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων,
οι  οποίες εκδίδονται,  κατ’  εξουσιοδότηση   του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167)  για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
-  της με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-  της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες
και   διαδικασίες   λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών   Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 81320 &
77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
- του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)
- του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)
- της  υπ΄ αριθ. 1106/22-04-2019 (ΑΔΑ:6ΒΙΥ7ΛΛ-Ψ9Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης
Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών έργων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων
- του ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ
179/ Τ. Α’ / 06-08-2001)
- του ν. 3854/2010 “Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες δια-
τάξεις” (ΦΕΚ 94 / Τ. Α’ / 23-06-2010)
- της ΚΥΑ αριθ. οικ. 181504/29-07-2016 “Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παρα-
γωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συ-
σκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.” (ΦΕΚ 2454/
Τ. Β’/09-08-2016)
- του άρθρου 22 του ν. 4496/2017 “Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 170 /Τ. Α΄/ 08-11-2017)
- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυ -
τού.
- της Εκτελεστικής  απόφασης  (ΕΕ)  C(2014)  9803  final  της  15ης  Δεκεμβρίου  2014  σχετικά  με  την  έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βο-
ήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
- της υπ΄ αριθ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση
των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD)}»  (  Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015  (ΦΕΚ  1064/  Β΄))-  Την  με
αρ.πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ4Η465Θ1Ω-6ΨΓ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επι-
χειρησιακό  Πρόγραμμα  “Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)” με τίτλο “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
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ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019”
- Την  υπ΄ αριθ. πρωτ.  620/13-6-2018 (ΑΔΑ: 7Σ3Μ0Ξ7Φ-ΡΓΥ)) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής
Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020», αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Την  υπ’  αριθ. πρωτ. 622/13-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΞ7Φ-ΠΨΦ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
- Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 625/13-06-2018 (ΑΔΑ:9ΚΘΡΟΞ7Φ-ΨΡΥ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
-Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 624/13-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΘΤΟΞ7Φ-ΜΕΓ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 621/13-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΩΞΟΞ7Φ-ΟΒΞ)Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 623/13-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1Φ90Ξ7Φ-Η18) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380004, με προϋπολογισμό 12.537.465,60 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380006, με προϋπολογισμό 4.126.073,60 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380009, με προϋπολογισμό 1.370.934,40 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380008, με προϋπολογισμό 3.094.044,80 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
- Την  αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380005, με προϋπολογισμό 3.137.939,20 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
- Την αριθμ.  74138/06-07-2018  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ)  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικο -
νομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018, με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380007, με προϋπολογισμό 1.099.401,60 €, αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
- Της Αρ.Πρ. : Δ.Α. ΤΕΒΑ : 568 Οικ. Με Ημ.Πρ. : 24/04/2020 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνωικών Υπο -
θέσεων με ΑΔΑ:91Ξ80Ξ7Φ1-Κ1Μ  για την τροποποίηση των Πράξεων των 57 Δικαιούχων με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
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ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ως προς την παράταση μόνο του φυσικού αντικείμενου των Πράξεων ΤΕΒΑ 2018-2019, για ένα
έτος ήτοι μέχρι 31/12/2021.
- Τα υπ’ αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/……/……, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/…./….., ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/..…./….., ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/
ΕΞ/…../….., ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/…../…., ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/…./…… έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής με τα οποία διατυ-
πώνεται η σύμφωνη γνώμη επί της διακήρυξης για την καθεμία από τις έξι Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ.
- της αριθ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφασης Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. “Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, απο-
φάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και
στους Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας”,
- της αριθ.Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019) Απόφασης  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ.  “Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”,
- Το υπ’ αριθμ. ………………………………………έγγραφο της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., με το
οποίο ζητήθηκε απ’ το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου.
- Την υπ’ αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.381818(3721)/1-8-2018(ΑΔΑΜ: 18REQ003512341 2018-08-01) βεβαίωση της Κοινωνι-
κής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας, περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/Π ΚΜ/οικ.381830(3723)/1-8-2018  (ΑΔΑΜ: 18REQ003513922 2018-08-01 ) βεβαίωση  περί
έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας
-  Την  υπ’   αριθμ.  ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.381836(3724)/  1-8-2018  (ΑΔΑΜ:  18REQ003513459  2018-08-01)  βεβαίωση περί
έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κιλκίς
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.381842(3725)/ 1-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003523169 2018-08-02)  βεβαίωση περί
έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πέλλας
- Την  υπ’  αριθμ. ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.381826(3722)/ 1-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003513093 2018-08-01)  βεβαίωση περί
έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Σερρών
- Την  υπ’   αριθμ.  ΔΔΥΚΜ/ΠΚΜ/οικ.381844(3726)/  1-8-2018  (ΑΔΑΜ:  18REQ003516116  2018-08-01)  βεβαίωση περί
έγκρισης  πρωτογενούς αιτήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Χαλκιδικής
- Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-5-2016) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο -
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 52.
- Την υπ’ αριθμ. …../……-......-..........  (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. που αφορά
έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την Προμήθεια προϊόντων,
Νωπών Τροφίμων και  ΒΥΣ, συσκευασμένων ανά κατηγορία προϊόντων σε ατομικές συσκευασίες, για τις ανάγκες της
Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας  ως   Επικεφαλής  Εταίρος   των  έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΠ Τ.Ε.Β.Α.  2018-2019», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  και με
προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής:
Προμήθεια τροφίμων νωπών ΟΜΑΔΑ Α και  βασικής υλικής συνδρομής – ΒΥΣ ΟΜΑΔΑ Β στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.365.500,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 4.793.236,84 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.)
Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή, επί ποινή αποκλεισμού, συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των συμβασιοποιημένων
ειδών σε απόλυτη συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, οι παραδοτέες συσκευασίες ανάλογα με τη
θερμοκρασία διατήρησης ανά ομάδα προϊόντων, η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα σημεία διανομής με οχήματα
κατάλληλα και  πιστοποιημένα ανάλογα μα τη   ζώνη θερμοκρασίας  διατήρησης  των προϊόντων,  η  εκφόρτωση και  η
ταξινόμηση ανά ομάδα ειδών, η υποστήριξη κατά τη διάρκεια των παραδόσεων εντός των σημείων διανομής, η εκ νέου
παραλαβή και φόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και εκ νέου παράδοση των αδιανέμητων ειδών ανά ημέρα παράδοσης
(εκτός των νωπών προϊόντων, τα οποία θα προωθούνται αυθημερόν σε δομές που θα υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή).
Η ενιαία δημοπράτηση πραγματοποιείται  λόγω της ανάγκης παροχής μίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας όπως αυτή έχει
περιγραφεί ανωτέρω, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, με ενιαίες
διανομές  ομάδων  προϊόντων  και  με  συγχρονισμό  των  επαναδιανομών  των  αδιανέμητων  και  της  διαχείρισης  των
αποθεμάτων.
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζονται τα κάτωθι:
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Η λειτουργία κεντρικής εφοδιαστικής δομής, για το συντονισμό και των αναπρογραμματισμό των αδιανέμητων.
Η δυνατότητα ελέγχου των αποθηκευμένων αδιανέμητων ειδών, από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, όποτε
ζητείται.
Η άμεση προώθηση αδιανέμητων και μη, σε δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
Η ύπαρξη και διάθεση τριών τουλάχιστων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στα όρια της Περιφέρειας και σε διαφορετικές
Περιφερειακές Ενότητες ο καθεμία, σε σημεία ολικής κάλυψης των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων από τα σημεία που
βρίσκονται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.6. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
Η ύπαρξη και διάθεση ενός κεντρικού αποθηκευτικού κόμβου, εκτός των τριών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στα όρια
της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.2.6. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
Με κριτήριο – λόγω της φύσης, του όγκου και της μεγάλης γεωγραφικής κάλυψης – την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις
που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεσή του.
Οι  προσφορές,  επί  ποινή αποκλεισμού,  θα κατατίθενται  για το σύνολο των τμημάτων ειδών και  των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV):

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ CPV
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 15111000-9

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  15113000-3

ΦΕΤΑ ΠΟΠ 15542300-2

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 15540000-5

ΤΥΡΙ ΜΙΣΚΛΗΡΟ 15540000-5

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 03222118-3

ΜΗΛΑ 03222321-9

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4

ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ CPV
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 39830000-9

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 18143000-3

Κωδικός ΝUTS: EL52.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα
I,  II,  VIII και  IX της  παρούσας  διακήρυξης,  στο  άρθρο  6.2  Παραλαβή  Υλικών-  Χρόνος  και  Τρόπος
Παραλαβής Υλικών της  παρούσας  διακήρυξης  και  στην προσφορά του «Αναδόχου»,  που αποτελούν
αναπόσπαστα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σχετική η υπ Αριθμ. Δ13/οικ./20608/469 τροποποίησης του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου αυτής όπου ορίζεται ότι η λήξη του Φυσικού Αντικειμένου της πράξης παρατείνεται έως την
31η/12/2020 και του Οικονομικού Αντικειμένου έως την 31η/12/2023.», καθώς και της Αρ.Πρ. : Δ.Α. ΤΕΒΑ : 568 Οικ. Με
Ημ.Πρ. : 24/04/2020 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνωικών Υποθέσεων με ΑΔΑ:91Ξ80Ξ7Φ1-Κ1Μ  για την
τροποποίηση των Πράξεων των 57 Δικαιούχων με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ως προς την παράτα-
ση μόνο του φυσικού αντικείμενου των Πράξεων ΤΕΒΑ 2018-2019, για ένα έτος ήτοι μέχρι 31/12/2021. 

Κατά συνέπεια, η χρονική διάρκεια υλοποίησης  της προμήθειας τροφίμων & βασικής υλικής συνδρομής 
Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
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ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.365.500,11 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ( 4.793.236,84 € άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ορίζεται ως προς το φυσικό
αντικείμενο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31-12-2021.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ

Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση του συνολικού έργου ανέρχεται στο ποσό των……………………………. ευρώ  με
ΦΠΑ (................... ευρώ άνευ ΦΠΑ). 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται  στον  «Ανάδοχο» μετά την  αποστολή στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  «Αναθέτουσας
Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

 Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του, τα γενικά ή
ειδικά  για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση  έξοδά  του  συμπεριλαμβανομένων  των  ασφαλιστικών  εισφορών  και  πάσης
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει
και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» αντίστοιχων έργων.

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα και  θα γίνουν οι  νόμιμες κρατήσεις  φόρου που προβλέπονται  για τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα.

Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) και για τις σχετικές διαδικασίες
συμβάσεων  προμηθειών,  υπηρεσιών  και  έργων  της  Π.Κ.Μ.  και  είναι  ύψους  μεγαλύτερου  ή  ίσου  των  2.500  ευρώ,
ανεξαρτήτως  πηγής  προέλευσης  χρηματοδότησης,  και  συνάπτεται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  εν  λόγω  νόμου,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και
για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήματα I,
II, VIII και IX της παρούσας διακήρυξης καθώς και με την προσφορά του αναδόχου οικονομικού φορέα, που αποτελούν
αναπόσπαστα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.

                               

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Με τμηματική καταβολή βάση και των χρηματοδοτήσεων του ΕΠ ΤΕΒΑ και για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των προϊόντων ανά τμηματική παράδοση και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Τιμολόγια,
Δελτία Αποστολής, κλπ) και με βάση τη χρηματοδότηση του ΕΠ ΤΕΒΑ 2014-2020.

Οι τιμές (για τα προϊόντα με σταθερή τιμή) και η έκπτωση (για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο
τιμών  της  οικείας  Περιφέρειας)  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν  αναπροσαρμόζονται.
Συγκεκριμένα για την:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑΝΩΠΑ & ΟΜΑΔΑ Β Β.Υ.Σ
Για το βόειο, το χοιρινό, τις μπανάνες, τα μήλα και τα ακτινίδια: Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τιμολόγηση των τελικώς παραληφθέντων προμηθειών θα γίνεται υποχρεωτικά με την παρακάτω σειρά:
1 Ανά Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ), 
2 Ανά Εταίρο
3 Ανά ΟΜΑΔΑ Προϊόντων (ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ ή ΒΥΣ)
4 Ανά Μήνα παράδοσης 
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Τα Δελτία αποστολής αναφέρονται πάντα ανά Τμήμα, ανά Κοινωνική Σύμπραξη και ανά Εταίρο.
Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται με δελτίο αποστολής και συγκεντρωτικά ανά Εταίρο, ανά Τμήμα κάθε μήνα η
τιμολόγησή τους. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν χρηματικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του € ) και τα τιμολόγια να είναι
απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής του κάθε Σημείου Διανομής. Η μη τήρηση
των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης.

Οι  χρηματικές  αξίες  στρογγυλοποιούνται  μέχρι  δύο δεκαδικά  ψηφία.  Η στρογγυλοποίηση  γίνεται  προς  τα  κάτω για
υποδιαιρέσεις έως το 4 και προς τα πάνω για υποδιαιρέσεις από το 5 έως το 9. 

Οι στρογγυλοποιήσεις στις συνολικές τιμές να γίνονται με χρήση της σχετικής συνάρτησης (όπου χρησιμοποιείται) του
excel (ROUND), έως τα δύο δεκαδικά ψηφία. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. σταδιακά μετά τη βεβαίωση
παραλαβής της προμήθειας από την Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας
και  Κοινωνικής Μέριμνας των έξι  Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και  την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής. Η
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται  (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
4% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός του συμβατικού χρόνου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται  οι  κυρώσεις του
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό και ύστερα από συνενόηση με τον
Επικεφαλής και τους Εταίρους, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα  VI (σχέδιο σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
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ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος ή/και πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –  οριστικό-
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ως προς το φυσικό αντικείμενο όχι πέραν της
31ης/12/2021,  εκτός  και  αν  δοθεί  παράταση  από  την  Διαχειριστική  Αρχή  Ε.Ε.Ι.Α.Δ.  και  δεν  είχαν  ολοκληρωθεί  οι
παραδόσεις των προϊόντων. Αναλυτικά,  οι  χρονικές  απαιτήσεις  για  το  Έργο  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  και  οι
χρόνοι  παράδοσης, όπως παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας διακήρυξης, θα
ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και διανομών μπορεί να παρατείνεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου για
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρθ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να μετατίθεται πέραν της 31ης/12/2020 και
μόνον όταν δοθεί έγκριση παράτασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή υλοποίησης του Ε.Π. ΤΕΒΑ-FEAD.

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προμηθευτής να πάει τα είδη στο Φορέα ή παραλείψει να πάει ορισμένα από εκείνα
που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη
αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε ο Φορέας μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου Εμπορίου της
αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προμηθευτή και
καταλογίζονται σε βάρος του.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του ευλόγου χρόνου παράδοσης και
εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη  διακήρυξη
και δεν είναι ίδια με τα δείγματα που προσκόμισαν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει
αυθημερόν  με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή, ειδάλλως η υπηρεσία  μπορεί μονομερώς να λύσει τη
σύμβαση και να συμβληθεί με άλλον επιβαρύνοντας τον μη ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας
εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή.

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  τα  τρόφιμα  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές
προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν
οι  όροι  αυτοί,  είναι  απαλλαγμένα από ξένα σώματα,  προσμίξεις  κ.λ.π.  και  ότι  είναι  κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν,
ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες  αποκατάστασης  της  βλάβης  που  προξένησε  από  τα
ακατάλληλα τρόφιμα,  επιφυλασσόμενης  της  Υπηρεσίας  να  ασκήσει  και  άλλα δικαιώματα σε  βάρος  του προμηθευτή.
Επιπλέον κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με
απόφασή της μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη
βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.

Όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα
στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Κοινοτικές, τις
Αγορανομικές,  τις  Κτηνιατρικές  και  τις  Υγειονομικές  διατάξεις.  Σε  όλες  τις  συσκευασίες  τροφίμων  θα  πρέπει  να
αναγράφονται: α) οι ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και β) η
ημερομηνία  λήξης,  η  οποία  θα είναι  τουλάχιστον  12  μήνες  από  την  ημερομηνία  παράδοσής  τους  σε  όσα προϊόντα
προβλέπεται τέτοια στις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ. Τα είδη παραδίδονται έτοιμα
προς χρήση χωρίς απόβαρο.

Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα τρόφιμα και θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση
που ο προμηθευτής δεν καταθέσει δείγματα αποκλείεται.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει
αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή.

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα ή κλειστά κατάλληλα μεταφορικά μέσα.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που   διενεργήθηκαν  από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’
έφεση εξέτασης.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε
με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Η  παραλαβή  των  προϊόντων  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  άμεσα  με  την
παραλαβή των προϊόντων, εκτός και αν αυτά είναι ακατάλληλα ή εκτός τεχνικών προδιαγραφών και της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται και ύστερα από συνενόηση με τον Επικεφαλής Εταίρο και τον κάθε Εταίρο ξεχωριστά, να
ενημερώνει  για  την  ακριβή  ημερομηνία  και  ώρα  παράδοσης  σε  κάθε  σημείο  διανομής,  καθώς  και  απαραιτήτως  να
ενημερώνει για τα προϊόντα και τις ποσότητες που θα παραδώσει, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν της παραδόσεως, ώστε
να ετοιμαστούν οι Επιτροπές Παραλαβής και τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις
διαδικασίες  παραλαβής  που προβλέπονται  από την  ως  άνω παράγραφο 1 και  το άρθρο 208 του ν.  4412/2016  και
συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με  απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213
του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η «Ανάδοχος» εταιρεία κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………….. Τράπεζας,
περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού …………………………………….ΕΥΡΩ
(…………………... €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης
και  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  η  παρούσα  και  η  σχετική  διακήρυξη
ειδικότερα ορίζουν.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτρο -
πής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατι-
κής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλι -
κών, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδο-
χος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει
το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλι -
κών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομη-
νία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότη-
ση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι
αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται  να εκχωρήσει  τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε
οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, με την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς
την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας που παρέχεται μόνον εγγράφως (άρθρο 39 του ν.δ. της 17-7/13-8-
1923 “Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιρειών).

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

     Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας και θα
αφορά  την  εκτέλεση  ή  ερμηνεία  των  όρων  αυτής  και  στην  έκταση  των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο.

    Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. Αρμόδια
για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.

       Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
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       Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

     Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

    Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας
           

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΤΑΣ

Για την Ανάδοχο εταιρεία 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Προϊόντα

Τα προς προμήθεια είδη ανά ΟΜΑΔΑ Προϊόντων κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) και είναι τα εξής:

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ CPV
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 15111000-9

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  15113000-3

ΦΕΤΑ ΠΟΠ 15542300-2

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 15540000-5

ΤΥΡΙ ΜΙΣΚΛΗΡΟ 15540000-5

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 03222118-3

ΜΗΛΑ 03222321-9

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4

ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ CPV
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 39830000-9

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 18143000-3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΠOΣΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΚΙΛΩΝ-ΤΕΜΑΧΙΩΝ-
ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ

Συσκευασίες Προϊόντων και Προβλεπόμενες διανομές  

Ανεξάρτητα των συσκευασιών του κάθε είδους-προϊόντος ξεχωριστά - ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και των Τεχνικών Προδιαγραφών των Ειδών-
Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ, τα τρόφιμα της κάθε κατηγορίας θα βρίσκονται σε συσκευασίες όπως ορίζονται επί του παρόντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  I, στην αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου. Οι συσκευασίες - στις οποίες θα είναι τοποθετημένα τα
προς  διανομή  προϊόντα,  θα  είναι  μίας  χρήσης  και  με  αναγραφή της  φράσης  σε  ευκρινές  σημείο  «Ε.Π.  Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».  

Οι ημέρες ανά προβλεπόμενη διανομή, ορίζονται από το πλήθος των ωφελουμένων ανά Σημείο Διανομής και προσαρμόζονται
ανάλογα με την ημερήσια δυνατότητα εξυπηρέτησης ωφελουμένων ανά Εταίρο και Σημείο Διανομής.

Οι ποσότητες «ανά κιλά ή τεμάχια», για τις αρχικά προγραμματισμένες διανομές ανά ΟΜΑΔΑ, ανά προϊόν και ανά
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε., έχουν ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ωφελούμενοι  47.486)

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ  CPV  Μ.Μ. 
 ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

 ΤΙΜΗ/Μ.
Μ

 ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ 13%
 ΑΞΙΑ  ΜΕ
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ  Α' -
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/Κ
1kg

15111000-
9

Κιλό 94.972 9,64 € 915.530,08 € 119.018,91 € 1.034.548,99 €

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ Χ/
Κ 1kg

15113000-
3

Κιλό 94.972 6,12 € 581.228,64 € 75.559,72 € 656.788,36 €

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g

15542300-
2

Τεμάχιο 94.972 4,69 € 445.418,68 € 57.904,43 € 503.323,11 €

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
300g

15540000-
5

Τεμάχιο 94.972 3,77 € 358.044,44 € 46.545,77 € 404.590,21 €

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

15544000-
3

Τεμάχιο 94.972 3,68 € 349.496,96 € 45.434,60 € 394.931,56 €

ΜΗΛΑ 2kg
03222321-

9
Κιλό 189.944 2,29 € 434.971,76 € 56.546,32 € 491.518,08 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg
03222118-

3
Κιλό 189.944 2,98 € 566.033,12 € 73.584,31 € 639.617,43 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg
03222111-

4
Κιλό 189.944 2,19 € 415.977,36 € 54.077,06 € 470.054,42 €

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' 1.044.692 4.066.701,04 € 528.671,12 € 4.595.372,16 €

ΟΜΑΔΑ  Β΄- Β.Υ.Σ.    ΦΠΑ 6%  

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ
Ο  ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ
500 ml 

 39830000
-9

Τεμάχιο 47.486
             5,80
€ 

     275.418,80
€ 

    16.525,13
€ 

    291.943,93 € 

ΜΑΣΚΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ.Κ. 

 18143000
-3

Τεμάχιο 237.430   1,90 €    451.117,00 €    27.067,02 €    478.184,02 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'   284.916 7,70 €  726.535,80 € 
   43.592,15
€ 

 770.127,95 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     4.793.236,84
€

572.263,27
€

5.365.500,11
€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (24.816) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  Α' -
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ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/
Κ 1kg

15111000-9 Κιλό 49.632 9,64 € 478.452,48 € 13% 540.651,30 €

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

15113000-3 Κιλό 49.632 6,12 € 303.747,84 € 13% 343.235,06 €

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g

15542300-2 Τεμάχιο 49.632 4,69 € 232.774,08 € 13% 263.034,71 €

ΤΥΡΙ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

300g
15540000-5 Τεμάχιο 49.632 3,77 € 187.112,64 € 13% 211.437,28 €

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

15544000-3 Τεμάχιο 49.632 3,68 € 182.645,76 € 13% 206.389,71 €

ΜΗΛΑ 2kg 03222321-9 Κιλό 99.264 2,29 € 227.314,56 € 13% 256.865,45 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 03222118-3 Κιλό 99.264 2,98 € 295.806,72 € 13% 334.261,59 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg 03222111-4 Κιλό 99.264 2,19 € 217.388,16 € 13% 245.648,62 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' 545.952 35,36 € 2.125.242,24 € 2.401.523,72 €

ΟΜΑΔΑ  Β΄-
Β.Υ.Σ.

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο 24.816                      
5,80 € 

     143.932,80
€ 6%        152.568,77 € 

 ΜΑΣΚΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 

 18143000-3 Τεμάχιο 124.080                      
1,90 € 

     235.752,00
€ 6%        249.897,12 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'
            148.

896   
                     

7,70 € 
     379.684,80

€        402.465,89 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
            694.

848   
                  4

3,06 €  2.504.927,04 €    2.803.989,61 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (5.461) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ  CPV  Μ.Μ. 
 ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
 ΤΙΜΗ/Μ.Μ

. 
 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 
 ΦΠΑ  ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ  Α' -
ΤΡΟΦΙΜΑ 

       

 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/
Κ 1kg 

 15111000-
9 

 Κιλό 10.922
                9,64

€ 
       105.288,08 € 13%             118.975,53 € 

 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

 15113000-
3 

 Κιλό 10.922
                6,12

€ 
         66.842,64 € 13%               75.532,18 € 

 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g  

 15542300-
2 

Τεμάχιο 10.922
                4,69

€ 
         51.224,18 € 13%               57.883,32 € 

 ΤΥΡΙ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

300g 

 15540000-
5 

Τεμάχιο 10.922
                3,77

€ 
         41.175,94 € 13%               46.528,81 € 

 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

 15544000-
3 

Τεμάχιο 10.922
                3,68

€ 
         40.192,96 € 13%               45.418,04 € 

 ΜΗΛΑ 2kg  03222321-  Κιλό 21.844                 2,29          50.022,76 € 13%               56.525,72 € 
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9 € 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 
 03222118-

3 
 Κιλό 21.844

                2,98
€ 

         65.095,12 € 13%               73.557,49 € 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg
 03222111-

4 
 Κιλό 21.844

                2,19
€ 

         47.838,36 € 13%               54.057,35 € 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α'   120.142         467.680,04 €              528.478,44 € 

 ΟΜΑΔΑ  Β΄-
Β.Υ.Σ. 

       

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο 5.461
                5,80

€ 
         31.673,80 € 6%               33.574,23 € 

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.  18143000-3 Τεμάχιο 27.305

                1,90
€ 

         51.879,50 € 6%               54.992,27 € 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'              32.766             83.553,30 €               88.566,50 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            152.908           551.233,34 €             617.044,94 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (2.556) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  Α' -
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/Κ
1kg

15111000-9 Κιλό
5.112 9,64 € 49.279,68 €

13%
55.686,04 €

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

15113000-3 Κιλό
5.112 6,12 € 31.285,44 €

13%
35.352,55 €

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g

15542300-2 Τεμάχιο
5.112 4,69 € 23.975,28 €

13%
27.092,07 €

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
300g

15540000-5 Τεμάχιο
5.112 3,77 € 19.272,24 €

13%
21.777,63 €

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

15544000-3 Τεμάχιο
5.112 3,68 € 18.812,16 €

13%
21.257,74 €

ΜΗΛΑ 2kg 03222321-9 Κιλό 10.224 2,29 € 23.412,96 € 13% 26.456,64 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 03222118-3 Κιλό 10.224 2,98 € 30.467,52 € 13% 34.428,30 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg 03222111-4 Κιλό 10.224 2,19 € 22.390,56 € 13% 25.301,33 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' 56.232 35,36 € 218.895,84 € 247.352,30 €

ΟΜΑΔΑ  Β΄-
Β.Υ.Σ.

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο
2.556  5,80 €  14.824,80 € 6%  15.714,29 € 

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.  18143000-3 Τεμάχιο

12.780  1,90 €  24.282,00 € 6%  25.738,92 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'  15.336    7,70 €  39.106,80 €  41.453,21 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  71.568    43,06 €  258.002,64 €  288.805,51 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (6.228) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ  CPV  Μ.Μ. 
 ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

 ΤΙΜΗ/Μ.Μ
. 

 ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ  ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΟΜΑΔΑ   Α'  -
ΤΡΟΦΙΜΑ 

       

 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/
Κ 1kg 

 15111000-
9 

 Κιλό 
12.456  9,64 €  120.075,84 € 

13%
 135.685,70 € 

 ΧΟΙΡΙΝΟ  ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

 15113000-
3 

 Κιλό 
12.456  6,12 €  76.230,72 € 

13%
 86.140,71 € 

 ΤΥΡΙ  ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g  

 15542300-
2 

Τεμάχιο
12.456  4,69 €  58.418,64 € 

13%
 66.013,06 € 

 ΤΥΡΙ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
300g 

 15540000-
5 

Τεμάχιο
12.456  3,77 €  46.959,12 € 

13%
 53.063,81 € 

 ΓΡΑΒΙΕΡΑ  ΠΟΠ
250g

 15544000-
3 

Τεμάχιο
12.456  3,68 €  45.838,08 € 

13%
 51.797,03 € 

 ΜΗΛΑ 2kg 
 03222321-
9 

 Κιλό 
24.912  2,29 €  57.048,48 € 

13%
 64.464,78 € 

 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 
 03222118-
3 

 Κιλό 
24.912  2,98 €  74.237,76 € 

13%
 83.888,67 € 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg
 03222111-
4 

 Κιλό 
24.912  2,19 €  54.557,28 € 

13%
 61.649,73 € 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α'   137.016  35,36 €  533.365,92 €   602.703,49 € 

 ΟΜΑΔΑ   Β΄-
Β.Υ.Σ. 

       

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο
6.228  5,80 €  36.122,40 € 6%  38.289,74 € 

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.  18143000-3 Τεμάχιο

31.140  1,90 €  59.166,00 € 6%  62.715,96 € 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'    37.368    7,70 €  95.288,40 €  101.005,70 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    174.384    43,06 €  628.654,32 €  703.709,19 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (6.323)  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  Α' -
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/Κ
1kg

15111000-9 Κιλό
12.646 9,64 € 121.907,44 €

13%
137.755,41 €

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

15113000-3 Κιλό
12.646 6,12 € 77.393,52 €

13%
87.454,68 €

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g

15542300-2 Τεμάχιο
12.646 4,69 € 59.309,74 €

13%
67.020,01 €
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ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
300g

15540000-5 Τεμάχιο
12.646 3,77 € 47.675,42 €

13%
53.873,22 €

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

15544000-3 Τεμάχιο
12.646 3,68 € 46.537,28 €

13%
52.587,13 €

ΜΗΛΑ 2kg 03222321-9 Κιλό 25.292 2,29 € 57.918,68 € 13% 65.448,11 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 03222118-3 Κιλό 25.292 2,98 € 75.370,16 € 13% 85.168,28 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg 03222111-4 Κιλό 25.292 2,19 € 55.389,48 € 13% 62.590,11 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' 139.106 35,36 € 541.501,72 € 611.896,95 €

ΟΜΑΔΑ  Β΄-
Β.Υ.Σ.

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο
6.323  5,80 €  36.673,40 € 6%  38.873,80 € 

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.  18143000-3 Τεμάχιο

31.615  1,90 €  60.068,50 € 6%  63.672,61 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'  37.938    7,70 €  96.741,90 €  102.546,41 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  177.044    43,06 €  638.243,62 €  714.443,36 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (2.102) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ  Α' -
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Χ/Κ
1kg

15111000-9 Κιλό
4.204 9,64 € 40.526,56 €

13%
45.795,01 €

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
Χ/Κ 1kg

15113000-3 Κιλό
4.204 6,12 € 25.728,48 €

13%
29.073,18 €

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
400g

15542300-2 Τεμάχιο
4.204 4,69 € 19.716,76 €

13%
22.279,94 €

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
300g

15540000-5 Τεμάχιο
4.204 3,77 € 15.849,08 €

13%
17.909,46 €

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
250g

15544000-3 Τεμάχιο
4.204 3,68 € 15.470,72 €

13%
17.481,91 €

ΜΗΛΑ 2kg 03222321-9 Κιλό 8.408 2,29 € 19.254,32 € 13% 21.757,38 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 1kg 03222118-3 Κιλό 8.408 2,98 € 25.055,84 € 13% 28.313,10 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2kg 03222111-4 Κιλό 8.408 2,19 € 18.413,52 € 13% 20.807,28 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' 46.244 35,36 € 180.015,28 € 203.417,26 €

ΟΜΑΔΑ  Β΄-
Β.Υ.Σ.

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ  ΧΕΡΙΩΝ  500
ml 

39830000-9 Τεμάχιο
2.102  5,80 €  12.191,60 € 6%  12.923,10 € 

 ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.  18143000-3 Τεμάχιο

10.510  1,90 €  19.969,00 € 6%  21.167,14 € 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛO Β'  12.612    7,70 €  32.160,60 €  34.090,24 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  58.856    43,06 €  212.175,88 €  237.507,50 € 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Βόει
ο

κρέα
ς

χ/κ

1kg

Χοιριν
ό

κρέας

χ/κ

1kg

Τυρ
ί

Φέτ
α

ΠΟ
Π

400
g

Τυρί 

ημί

σκληρ
ο

300g

Γραβιέρ
α

ΠΟΠ

250g

Μήλα

Συσκευασ
ίς 2kg

Ακτινίδια
Συσκευασ
ία

1kg

Μπανάνε
ς
Συσκευασ
ία

2kg

ΣΥΝΟΛ
Α

Κ.Σ.  Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Ν-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

 9.650  9.650    9.650  9.650    9.650    19.300    19.300    19.300    106.150

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΒΗΣ

 1.288  1.288    1.288  1.288    1.288    2.576    2.576    2.576    14.168

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  5.694  5.694    5.694  5.694    5.694    11.388    11.388    11.388    62.634

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-
ΕΥΟΣΜΟΥ

 9.114  9.114    9.114  9.114    9.114    18.228    18.228    18.228    100.254

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΛΟΥΤΡΑ)

 1.192  1.192    1.192  1.192    1.192    2.384    2.384    2.384    13.112

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-
ΟΣΣΑ)

 34    34    34    34    34    68    68    68    374   

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΣΟΧΟΣ)

 174    174    174    174    174    348    348    348    1.914   

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΑΣΣΗΡΟΣ)

 136    136    136    136    136    272    272    272    1.496   

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΛΑΧΑΝΑΣ-
ΞΥΛΟΠΟΛΗ)

 82    82    82    82    82    164    164    164    902   

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
(ΓΕΡΑΚΙΝΗ)

 192    192    192    192    192    384    384    384    2.112   

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

 192    192    192    192    192    384    384    384    2.112   
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(ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ)

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-
ΣΥΚΕΩΝ

 6.904  6.904    6.904  6.904    6.904    13.808    13.808    13.808    75.944

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 11.53
0   

 11.530  11.53
0   

 11.530  11.530    23.060    23.060    23.060    126.830

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ)

 380    380    380    380    380    760    760    760    4.180   

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(ΚΟΥΦΑΛΙΑ)

 596    596    596    596    596    1.192    1.192    1.192    6.556   

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 544    544    544    544    544    1.088    1.088    1.088    5.984   

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Υ

 1.548  1.548    1.548  1.548    1.548    3.096    3.096    3.096    17.028

Ι.Μ.  ΛΑΓΚΑΔΑ-
ΛΗΤΗΣ-
ΡΕΝΤΙΝΗΣ

 228    228    228    228    228    456    456    456    2.508   

Ι.Μ.
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ &
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕ
ΩΣ

 154    154    154    154    154    308    308    308    1.694   

ΣΥΝΟΛΑ  49.63
2   

 49.632  49.63
2   

 49.632  49.632    99.264    99.264    99.264    545.952

Κ.Σ.  Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 3.392  3.392    3.392  3.392    3.392    6.784    6.784    6.784    37.312

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

 5.226  5.226    5.226  5.226    5.226    10.452    10.452    10.452    57.486

ΔΗΜΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

 2.304  2.304    2.304  2.304    2.304    4.608    4.608    4.608    25.344

ΣΥΝΟΛΑ  10.92
2   

 10.922  10.92
2   

 10.922  10.922    21.844    21.844    21.844    120.142

Κ.Σ. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  1.542  1.542    1.542  1.542    1.542    3.084    3.084    3.084    16.962

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)

 1.262  1.262    1.262  1.262    1.262    2.524    2.524    2.524    13.882

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ)

 982    982    982    982    982    1.964    1.964    1.964    10.802

Κ.Ε.Δ. ΚΙΛΚΙΣ  1.326  1.326    1.326  1.326    1.326    2.652    2.652    2.652    14.586
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ΣΥΝΟΛΑ  5.112  5.112    5.112  5.112    5.112    10.224    10.224    10.224    56.232

 1.542  1.542    1.542  1.542    1.542    3.084    3.084    3.084    16.962

Κ.Σ.  Π.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 2.882  2.882    2.882  2.882    2.882    5.764    5.764    5.764    31.702

ΔΗΜΟΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ

 1.216  1.216    1.216  1.216    1.216    2.432    2.432    2.432    13.376

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ

 6.634  6.634    6.634  6.634    6.634    13.268    13.268    13.268    72.974

ΔΗΜΟΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

 1.724  1.724    1.724  1.724    1.724    3.448    3.448    3.448    18.964

ΣΥΝΟΛΑ  12.45
6   

 12.456  12.45
6   

 12.456  12.456    24.912    24.912    24.912    137.016

Κ.Σ.  Π.Ε.
ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ

 3.062  3.062    3.062  3.062    3.062    6.124    6.124    6.124    33.682

Κ.Ε.Δ.
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 564    564    564    564    564    1.128    1.128    1.128    6.204   

Κ.Ε.Δ.
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 910    910    910    910    910    1.820    1.820    1.820    10.010

Κ.Ε.Δ.
ΕΝΝΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑ

 754    754    754    754    754    1.508    1.508    1.508    8.294   

Κ.Ε.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 2.674  2.674    2.674  2.674    2.674    5.348    5.348    5.348    29.414

Κ.Ε.Δ.  ΝΕΑΣ
ΖΙΧΝΗΣ

 406    406    406    406    406    812    812    812    4.466   

Κ.Ε.Δ. ΣΕΡΡΩΝ  1.916  1.916    1.916  1.916    1.916    3.832    3.832    3.832    21.076

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
(ΠΡΟΝΟΙΑ  &
ΑΓΩΓΗ)

 2.360  2.360    2.360  2.360    2.360    4.720    4.720    4.720    25.960

ΣΥΝΟΛΑ  12.64
6   

 12.646  12.64
6   

 12.646  12.646    25.292    25.292    25.292    139.106

Κ.Σ.  Π.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 420    420    420    420    420    840    840    840    4.620   

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 392    392    392    392    392    784    784    784    4.312   

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ

 2.344  2.344    2.344  2.344    2.344    4.688    4.688    4.688    25.784

ΔΗΜΟΣ  726    726    726    726    726    1.452    1.452    1.452    7.986   
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ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 322    322    322    322    322    644    644    644    3.542   

ΣΥΝΟΛΑ  4.204  4.204    4.204  4.204    4.204    8.408    8.408    8.408    46.244

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

 94.97
2   

 94.972  94.97
2   

 94.972  94.972    189.944    189.944    189.944    1.044.6
92   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΑΣΚΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ. 1
τεμ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml 

ΣΥΝΟΛΑ

Κ.Σ. Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4.825 4.825 24.125

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 644 644 3.220

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2.847 2.847 14.235

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 4.557 4.557 22.785

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΟΥΤΡΑ) 596 596 2.980

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΟΣΣΑ) 17 17 85

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΣΟΧΟΣ) 87 87 435

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΣΣΗΡΟΣ) 68 68 340

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΑΧΑΝΑΣ-ΞΥΛΟΠΟΛΗ) 41 41 205

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΓΕΡΑΚΙΝΗ) 96 96 480

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ) 96 96 480

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΣΥΚΕΩΝ 3.452 3.452 17.260

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5.765 5.765 28.825

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) 190 190 950

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΑ) 298 298 1.490

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 272 272 1.360

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 774 774 3.870

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ-ΛΗΤΗΣ-ΡΕΝΤΙΝΗΣ 114 114 570

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77 77 385

ΣΥΝΟΛΑ 24.816 24.816 124.080
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5.461 27.305

Κ.Σ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2-2020

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml

ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1.696 1.696 8.480

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.613 2.613 13.065

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.152 1.152 5.760

ΣΥΝΟΛΑ 5.461 5.461 27.305

2.556 12.780

Κ.Σ. Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2-2020

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml

ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 771 771 3.855

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ) 631 631 3.155

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ) 491 491 2.455

Κ.Ε.Δ. ΚΙΛΚΙΣ 663 663 3.315

ΣΥΝΟΛΑ 2.556 2.556 12.780

6.228 31.140

Κ.Σ. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2-2020

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml

ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1.441 1.441 7.205

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 608 608 3.040

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 3.317 3.317 16.585

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 862 862 4.310

ΣΥΝΟΛΑ 6.228 6.228 31.140

6.323 31.615

Κ.Σ. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2-2020

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml

ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.531 1.531 7.655

Κ.Ε.Δ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 282 282 1.410

Κ.Ε.Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 455 455 2.275

Κ.Ε.Δ. ΕΝΝΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 377 377 1.885

Κ.Ε.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.337 1.337 6.685

Κ.Ε.Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 203 203 1.015

Κ.Ε.Δ. ΣΕΡΡΩΝ 958 958 4.790

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ) 1.180 1.180 5.900

ΣΥΝΟΛΑ 6.323 6.323 31.615

2.102 10.510

Κ.Σ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2-2020

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ
ΧΕΡΙΩΝ 500 ml

ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 210 210 1.050

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 196 196 980

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 1.172 1.172 5.860
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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 363 363 1.815

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 161 161 805

ΣΥΝΟΛΑ 2.102 2.102 10.510

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 47.486 47.486 237.430
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ:

Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές:

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  αναγράφεται  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  όρους  των
προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων

1.  Τα προϊόντα πρέπει  να έχουν παραχθεί  σύμφωνα με τη νομοθεσία περί  υγιεινής τροφίμων (Καν.  852/2004)  και
λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, να έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)
και  να  τηρούν  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ασφάλειας  για  Listeriamonocytogenes  και  Enterobactersakazakii  όπως
ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα.

Η ποιότητα και  τα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει  να είναι  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  κείμενες
διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.).

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ημερομηνία «ανάλωσης έως» σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία.

Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες.

Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή
δράση μικροοργανισμών.

Τα  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  πρέπει  να  είναι  άψογα,  χωρίς  να  παρέχουν  ενδείξεις  για  ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών, να μην έχουν υποστεί  μεταβολή όπως επίσης και αλλοιώσεις που
μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή τους.

Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων

Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και να είναι
κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα.

Δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία
προορίζονται.

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση
φυτοφαρμάκων (Κανονισμός (ΕΕ) 609/2013).

Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ευρωπαϊκής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα
φυτοπροστατευτικών  ουσιών,  κατάλοιπα  κτηνιατρικών  προϊόντων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων,  διοξίνες  και
παρόμοια με τις διοξίνες PCBs) (Καν. 1881/2006).

Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

Γενικά χαρακτηριστικά λοιπών προϊόντων (πλην τροφίμων)

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδική προδιαγραφή, η ημερομηνία παραγωγής των λοιπών προϊόντων δεν θα
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την
ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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Συσκευασία

Τα τρόφιμα θα διατίθενται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με
τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 καθώς και το Ν. 2939/2001, όπως ισχύουν.

Τα προϊόντα, ανά ΠΑΚΕΤΟ, θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό τελάρο ή κιβώτιο, κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το «Πακέτο» του ωφελούμενου.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, φθορές και παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και
να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

Επισήμανση προϊόντων

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και να συμπεριλαμβάνεται η φράση  ««Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».

Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των τροφίμων αυτών, να μην είναι
παραπλανητική και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και
ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες.

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις
απαιτήσεις της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων
αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων παρασκευής.

Επισήμανση τελάρων ή κυτίων διανομής (χαρτοκιβωτίων)

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω επισημάνσεις:

 Τα σήματα του Ταμείου ΤΕΒΑ /FEAD

 Το Τμήμα Α ή Β  και ο κωδικός MIS της Πράξης

 Ο αριθμός της σύμβασης

 Αναλυτικά τα προϊόντα (Αριθμός, είδος και βάρος) που περιέχουν.

 Η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ». 

Διαδικασία συντήρησης

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον πλην των νωπών
τροφίμων τα οποία θα διατηρούνται σε ψύξη συντήρησης. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη
μεταφορά.

Διενεργούμενοι Έλεγχοι

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων.

 Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήμανσης.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων
προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΩΠΑ

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων βόειου κρέατος (μοσχάρι)
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους.
1.2 Ορισμός
«Κρέας», σύμφωνα με  τον  Καν. 853/2004, είναι  τα  εδώδιμα μέρη των  απαριθμούμενων στον εν  λόγω Κανονισμό
κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος.
2. Γενικές απαιτήσεις
2.1  Το  βόειο  κρέας  θα πρέπει  να  προέρχεται  από εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  και  να  φέρει  σήμανση αναγνώρισης
ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν.853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από
Τρίτη   χώρα  θα   πρέπει   να   προέρχεται  από   εγκαταστάσεις  που   ανήκουν  στον  κατάλογο  των  εγκεκριμένων
εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.
2.2 Τα τεμάχια βοείου κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων
(Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας
από 12 έως 24 μηνών.
3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα
σημεία του κρέατος.
3.3 Τα τεμάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.
3.4  Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει  να είναι  αποστεωμένα και  θα πρέπει  να προέρχονται  από τα εξής τμήματα του
σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό», «τρανς», «σπάλα», ή «ελιά».
3.5 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.
3.6 Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό.
3.7 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.
3.8 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1  Το τρόφιμο δεν πρέπει  να έχει  υποστεί  μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης  και
αλλοιώσεις  που  μπορεί  να  επιδράσουν  στη  συντήρησή  του  και  να  το  καταστήσουν  ακατάλληλο  για  ανθρώπινη
κατανάλωση.
5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρμάκων  &  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010)  καθώς  και  επιμολυντών  (βαρέα  μέταλλα,  διοξίνες  και
παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).
6. Συσκευασία
6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό αέρος (vacuum) με
υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου
βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 1.000 γραμμάρια +/- 10%.
6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).
6.3 Οι πρώτες συσκευασίες να τοποθετούνται και σε χαρτοκιβώτια/Σακούλες/πακέτα μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της
ομάδας (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
7. Επισήμανση
7.1  Επί  της  εξωτερικής  ατομικής  συσκευασίας  (πρώτης  συσκευασίας)  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω
τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:

 Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ οστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.4
 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
 Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος).
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου.
 Η σήμανση αναγνώρισης
 Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών, ήτοι:

- Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου
- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής
- Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του σφαγείου
- Η ημερομηνία σφαγής
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 Οδηγίες συντήρησης
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
 Η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»
 Συνθήκες αποθήκευσης

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια 2η  Συσκευασία-τελάρο που θα τοποθετηθούν μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της ομάδας
(β’ συσκευασία-τελάρο), όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
8. Διαδικασία συντήρησης
Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 4°C το ανώτερο σε όλα τα
σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης και η
καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.
Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και
υγιεινής.  Τα  μεταφορικά  μέσα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σχετική  άδεια  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  Κτηνιατρική
Υπηρεσία.
9. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
9.1 Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

 Τις  συνθήκες μεταφοράς των  προς  παραλαβή τροφίμων ως  προς  την τήρηση  θερμοκρασίας και συνθηκών
υγιεινής

 Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
 Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο,  να  προβεί  σε
εργαστηριακούς  ελέγχους  των  παραδοθέντων  τροφίμων  μετά  από  τη  σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.
 

2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων χοιρινού κρέατος για τις
ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους.
1.2 Ορισμός
«Κρέας»  σύμφωνα  με  τον  Καν.  853/2004,  είναι  τα  εδώδιμα  μέρη  των  απαριθμούμενων  στον  εν  λόγω  Κανονισμό
κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος.
2. Γενικές απαιτήσεις
2.1  Το  χοιρινό κρέας  θα  πρέπει να  προέρχεται από  εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και  να  φέρει  σήμανση αναγνώρισης
ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από
Τρίτη   χώρα  θα   πρέπει   να   προέρχεται  από   εγκαταστάσεις  που   ανήκουν   στον  κατάλογο  των  εγκεκριμένων
εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.
2.2  Το  χοιρινό  κρέας  θα  πρέπει  να  έχει  παραχθεί  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  περί  υγιεινής  τροφίμων
(Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει  να έχει  τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες από την ημερομηνία
παραλαβής του.
3.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη)7°C το ανώτερο σε
όλα τα σημεία του κρέατος.
3.3 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν
έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.
3.4 Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν ανεπτυγμένες
μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες.
3.5 Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και
ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος που
απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου.
3.6  Τα  τεμάχια  της  κάθε  συσκευασίας  θα πρέπει  να  προέρχονται  από  τα  εξής  τμήματα  του σφαγίου:  «σπάλα» ή
«μπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωμένα.
3.7 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους
3.8 Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό.
3.9 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.
3.10 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

            Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
            Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.

89





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.1 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να
επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρμάκων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010)  καθώς  και  επιμολυντών  (βαρέα  μέταλλα,  διοξίνες  και
παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).
6. Συσκευασία
6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό αέρος
(vacuum) με υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το βάρος κάθε
τεμαχίου άνευ οστών να είναι 1000 γραμμάρια +/- 10%. 
6.2 Η 1η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).
6.3. Οι συσκευασίες να τοποθετούνται και σε χαρτοκιβώτια/Σακούλες/πακέτα μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της ομάδας
(δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής ή και για παλετοποίηση όπως αναφέρεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VII.
7. Επισήμανση
7.1  Επί  της  εξωτερικής  ατομικής  συσκευασίας  (πρώτης  συσκευασίας)  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω
τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:

            Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.6.
            Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
            Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος).
  Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου.
            Η σήμανση αναγνώρισης
            Οδηγίες συντήρησης
            Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
            Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής
            Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
            Συνθήκες αποθήκευσης

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια της 2ης συσκευασίας των χαρτοκιβωτίων/Σακουλών/πακέτων όπου τοποθετούνται μαζί με
τα υπόλοιπα προϊόντα της ομάδας (β’ συσκευασία-τελάρο) όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
8. Διαδικασία συντήρησης
Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 4°C το ανώτερο σε όλα
τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης και η
καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.
Η διανομή θα πρέπει  να γίνεται  με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες ως ανωτέρω συνθήκες
θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
9. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
9.1 Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

  Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων (απαιτούμενες θερμοκρασίες και συνθήκες υγιεινής)
            Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
            Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο,  να  προβεί  σε
εργαστηριακούς  ελέγχους  των  παραδοθέντων  τροφίμων  μετά  από  τη  σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση
να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

3.  Φέτα Π.Ο.Π.

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των απαιτήσεων  για  την  προμήθεια  τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για  τις
ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους.
1.2 Ορισμός
H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης
που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με
γίδινο.  Το  γάλα,  που  χρησιμοποιείται   για  την  παρασκευή  της  «ΦΕΤΑΣ»  (FETA)  πρέπει   να  προέρχεται
αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.
2. Γενικές απαιτήσεις
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2.1 H φέτα θα πρέπει  να προέρχεται  από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και  να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς
σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.
2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός
853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι
προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ».
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
3.2 Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα μαλακό τυρί που μπορεί να κόβεται σε φέτες.
3.3 Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα.
3.4 Η μάζα του είναι καθαρή λευκή, συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.
3.5 Το τυρί μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα.
3.6 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
3.7 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση
μικροοργανισμών.
3.8 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωμα.
4.2  Οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  του  προϊόντος  πρέπει  να  είναι  άψογοι,  χωρίς  να  παρέχουν  ενδείξεις  για  ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
4.3 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του.
4.4 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή
υπόξινη).
5. Χημικά Χαρακτηριστικά
5.1  Το  γάλα  από  το  οποίο  παράγεται  το  τυρί  «ΦΕΤΑ»  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής
Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων  κτηνιατρικών  φαρμάκων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010),  καθώς  και
επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).
5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη.
6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια
ασφάλειας  σχετικά  με  την  Salmonella  spp.,  L.monocytogenes,  Σταφυλοκοκκικές  εντεροτοξίνες  [Κανονισμός  (ΕΚ)
2073/2005].
7. Συσκευασία
7.1  Μετά  τη  δίμηνη  ωρίμανση  του  τυριού  «ΦΕΤΑ»  σε  ξύλινα  βαρέλια  ή  μεταλλικά  δοχεία  σε  εγκαταστάσεις,  που
βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν τεμαχίζεται σε
ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία–πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ ή σε κενό
αέρος-vacuum) κατάλληλη για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1935/2004).
7.2 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός της συσκευασίας πρέπει να καλύπτονται από άλμη.
7.3. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία να είναι 400 γραμμάρια ±10%.
7.3. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), να μην παρουσιάζει
διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
7.4 Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία-τελάρα) μαζί με τα υπόλοιπα
προϊόντα της ομάδας (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής ή/και για παλετοποίηση, όπως αναφέρεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
8. Επισήμανση
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο
13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Επί της α΄συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι

            Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
            Είδoς ή είδη γάλακτoς (πoσoστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί.
            Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.
            Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).
            Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.
            Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).
            Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια.
            Η ημερομηνία παραγωγής.
            Η ημερομηνία συσκευασίας.
            Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ–αύξων αριθμός υποσυσκευασίας–ημερομηνία παραγωγής.
            Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
            Οδηγίες συντήρησης.
            Ελάχιστο λίπoς (υπολογισμένο σε ξερή ουσία).
            Μέγιστη υγρασία.
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  Ένδειξη  σχετική  με  την  αναγνώριση  της  παρτίδας  (η  ένδειξη  παρτίδας  είναι   προαιρετική  στην
περίπτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του
έτους).

            Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις
απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

9. Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 2 - 4°C.  Οι
ψυκτικοί  θάλαμοι  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένοι  με  διακριβωμένα  όργανα  θερμομέτρησης,  για καταγραφή της
θερμοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.
10. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
10.1 Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

  Τις  συνθήκες μεταφοράς των  προς  παραλαβή τροφίμων ως  προς  την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών
υγιεινής.

            Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 έως 3.7 και 4.
            Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει
σκόπιμο,   να  προβεί   σε   εργαστηριακούς   ελέγχους  των  παραδοθέντων  τροφίμων  μετά  από  τη  σχετική
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.

4. ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π.

Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Τυρί Γραβιέρα ΠΟΠ»
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων.
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  περιλαμβάνει  απαιτήσεις  για  το  τυρί  γραβιέρα  Προστατευόμενης  Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ) που, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, άρθρο 83, τμήμα Δ)  παράγεται στις
περιοχές των Αγράφων, της Νάξου και της Κρήτης.
Η  ονομασία  γραβιέρα  αναγνωρίζεται  ως  προστατευόμενη  ονομασία  προέλευσης  (ΠΟΠ)  για  το  τυρί  που  παράγεται
παραδοσιακά στις προαναφερόμενες περιοχές, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο ή από γάλα αγελαδινό ή μίγμα
αυτού με πρόβειο και γίδινο, στο οποίο όμως η αναλογία του πρόβειου και γίδινου δεν ξεπερνά το 20% κατά βάρος.
Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού γραβιέρα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις
παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά χαρακτηριστικά
H γραβιέρα ΠΟΠ θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς
σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 
Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004)
και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ1α, 1β, 1γ) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές
της «Γραβιέρας ΠΟΠ». 
Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσης.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
Η γραβιέρα ΠΟΠ είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν συνήθως διάσπαρτες οπές.
Πρέπει να έχει λευκοκίτρινο χρώμα και σκληρή επιδερμίδα.
Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες.
Η γραβιέρα ΠΟΠ δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή
δράση μικροοργανισμών. 
Πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά του είδους.
Οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  της  πρέπει  να  είναι  άψογοι,  χωρίς  να  παρέχουν  ενδείξεις  για  ατελή  επεξεργασία  ή
χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
Η γραβιέρα ΠΟΠ δεν πρέπει  να έχει  υποστεί  μεταβολή των οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών, όπως επίσης και
αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή της. 
Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση
δριμεία ή υπόξινη).
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Η μέγιστη υγρασία, η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού και η μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι στο τυρί γραβιέρα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) ΚΤΠ. 
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Το γάλα, από το οποίο παράγεται η γραβιέρα ΠΟΠ, πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας
περί  καταλοίπων  κτηνιατρικών  φαρμάκων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010),  περί  καταλοίπων
φυτοφαρμάκων (Καν.  396/2005)  καθώς και  επιμολυντών (αφλατοξίνη,  βαρέα μέταλλα, διοξίνες και  παρόμοια με τις
διοξίνες PCBs - Καν. 1881/2006). 
Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί.
Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια
ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες, E. coli,  Σταφυλόκοκκους
θετικούς στην πηκτάση [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].  
Συσκευασία
Μετά τη τρίμηνη ωρίμανση του τυριού γραβιέρα ΠΟΠ σε ειδικούς θαλάμους σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των
περιοχών  που  αναφέρονται  στην  παρ.  1  της  παρούσης  προδιαγραφής,  το  προϊόν  συσκευάζεται  σε  διαφανή
πλαστική  σακούλα  που  συρρικνώνεται  με  κενό  αέρος  και  συχνά  αναφέρεται  ως  συσκευασία  vacuum
(προσυσκευασία).
Το καθαρό βάρος του τυριού γραβιέρα ΠΟΠ που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 250 γραμμάρια ± 10%.
Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής
(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006
σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
Η  προσυσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  ακέραια  (χωρίς  σκισίματα  και  οπές)  και  να  είναι  εφοδιασμένη  με  σύστημα
ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
Οι  προσυσκευασίες  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε  κατάλληλα  ανθεκτικά  χαρτοκιβώτια  (δευτερογενής  συσκευασία),
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.   
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) του ΚΤΠ.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
«ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» - Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάστηκε το τυρί.
Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
Το καθαρό βάρος του περιεχομένου εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ‘‘Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
Στοιχεία ελέγχου, που αναλύονται ως εξής:

 Τα γράμματα που δείχνουν την προέλευση
 Ο αύξοντος αριθμός του μέσου συσκευασίας
 Η ημερομηνία παραγωγής

Οδηγίες συντήρησης.
Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία).
Μέγιστη υγρασία.
Ένδειξη  σχετική  με  την  αναγνώριση  της  παρτίδας  (η  ένδειξη  παρτίδας  είναι  προαιρετική  στην  περίπτωση  που  η
ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους).
Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία
μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία:
Η επωνυμία του αναδόχου.
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος: (ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ- ΠΟΠ).
Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.
Ο αριθμός της σύμβασης
Η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
Οι συσκευασίες της γραβιέρας ΠΟΠ πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασίες ≤ 4 οC.
Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας. 
Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

5. Τυρί ημίσκληρο
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1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η  προδιαγραφή  αυτή  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  για  την  προμήθεια  τυριού  για  τις  ανάγκες  του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους.
1.2 Ορισμός
Hμίσκληρα τυριά χαρακτηρίζονται  τα τυριά,  των oπoίων η υγρασία δεν υπερβαίνει  το 46%.(8)  Τα ημίσκληρα τυριά
επιτρέπεται να διατίθενται στην κατανάλωση στις πιο κάτω πoιότητες:(14)
υγρασία λίπος μέγιστη υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστο
α) Εξαιρετική ποιότητα: 40% 50%
β) Πρώτη ποιότητα: 45% 40%
γ) Δεύτερη ποιότητα: 46% 30%
δ) Mερικώς απoβoυτυρωμένα: 46% 20% (συμπ/νoυ) -30%
2. Γενικές απαιτήσεις
2.1 Το τυρί θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς
σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.
2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός
853/2004) και  να  συμμορφώνεται πλήρως  με  τον  ΚΤΠ,  στο  οποίο  περιγράφονται οι  προδιαγραφές του ημίσκληρου
τυριού.
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
1.9. Τα πoλύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα τυριά επιτρέπεται να διατίθενται και σαν:
α) πρoσυσκευασμένo τριμμένo τυρί και
β) ένα oλόκληρo, πρoσυσκευασμένo, κoμμάτι τυρί με την προϋπόθεση τα τυριά αυτά να πληρoύν τoυς παρακάτω όρoυς:
i. καταργείται(17),
ii. να είναι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των τυριών και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα oπoία πρoέρxoνται
(ενότητα A παρ/φoς 1 έως και 1.8),
iii. το καθαρό βάρoς τoυς θα αναγράφεται στη συσκευασία, (3)
iv. η συσκευασία θα είναι πλαστική αερoστεγής με το εσωτερικό φύλλo ή φιλμ πoυ έρxεται σε επαφή με το τρόφιμo από
ύλη πoυ επιτρέπεται από τoν Κ.T.,
v. τα τριμμένα τυριά να είναι απαλλαγμένα από την επιδερμίδα τoυ τυριoύ (απαγoρεύεται η παρoυσία
oπoιoυδήπoτε συστατικού επικάλυψης της επιδερμίδας των τυριών π.x. παραφίνης, xρωμάτων, ναταμυκίνης κ.λπ.),
vi. καταργείται(7)
vii. oι ενδείξεις στη συσκευασία θα είναι ίδιες με τις ενδείξεις τoυ τυριoύ από το oπoίo πρoέρxoνται και με την πρoσθήκη
της φράσης «τριμμένo τυρί» ή «κoμμάτι τυρί».
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωμα.
4.2  Οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  του  προϊόντος  πρέπει  να  είναι  άψογοι,  χωρίς  να  παρέχουν  ενδείξεις  για  ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
4.3 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του.
4.4 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση
δριμεία ή υπόξινη).
5. Χημικά Χαρακτηριστικά
5.1 Το γάλα από το οποίο παράγεται το τυρί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής
Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων  κτηνιατρικών  φαρμάκων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010),  καθώς  και
επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).
5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη.
6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια
ασφάλειας  σχετικά  με  την  Salmonella  spp.,  L.monocytogenes,  Σταφυλοκοκκικές  εντεροτοξίνες  [Κανονισμός  (ΕΚ)
2073/2005].
7. Συσκευασία
7.1 Το προϊόν τεμαχίζεται  σε ισομεγέθη τεμάχια και  συσκευάζεται  σε υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία– πλαστικό
περιέκτη τύπου τάπερ ή σε κενό αέρος-vacuum) κατάλληλη για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1935/2004).
7.3. Το καθαρό βάρος του τυριού που περιέχεται στην υποσυσκευασία 300 γραμμάρια ±10% .
7.3. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), να μην παρουσιάζει
διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
7.4   Οι   υποσυσκευασίες   πρέπει   να   τοποθετούνται   σε   κατάλληλη   συσκευασία   (β’   συσκευασία-τελάρο) μαζί με
τα υπόλοιπα προϊόντα της ομάδας (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής ή/και για παλετοποίηση, όπως
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
8. Επισήμανση
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο
13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Επί της α΄συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι

94





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

            Το είδος του τυριού
            Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστό) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί.
            Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού.
            Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).
            Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.
            Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται).
            Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια.
            Η ημερομηνία παραγωγής.
            Η ημερομηνία συσκευασίας.
            Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ–αύξων αριθμός υποσυσκευασίας–ημερομηνία παραγωγής.
            Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
            Οδηγίες συντήρησης.
            Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία).
            Μέγιστη υγρασία.
  Ένδειξη  σχετική  με  την  αναγνώριση  της  παρτίδας  (η  ένδειξη  παρτίδας  είναι   προαιρετική  στην

περίπτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα
και του έτους).

            Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις
απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
9. Διαδικασία συντήρησης
Οι  συσκευασίες  του τυριού να  φυλάσσονται  σε  καθαρούς  ψυκτικούς θαλάμους  θερμοκρασίας 2  -  4°C.  Οι  ψυκτικοί
θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας. Οι
ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.
10. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
10.1 Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:

  Τις  συνθήκες μεταφοράς των  προς  παραλαβή τροφίμων ως  προς  την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών
υγιεινής.

            Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 έως 3.7 και 4.
            Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο,  να  προβεί  σε
εργαστηριακούς  ελέγχους  των  παραδοθέντων  τροφίμων  μετά  από  τη  σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω.

6. Ακτινίδια

Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «ακτινίδια» για τις
ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων.
Αφορά  τα  ακτινίδια  (επίσης  γνωστά  ως  kiwis)  των  καλλιεργούμενων  ποικιλιών  που  προέρχονται  από  την  Actinidia
chinensis Planch και την Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang και A.R. Ferguson, που προορίζονται να διατεθούν
νωπά στον καταναλωτή.
Τα ακτινίδια χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ακτινίδιων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 και άρθρο 119 του ΚΤΠ].
Τα ακτινίδια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. βαρέα
μέταλλα [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 
Τα ακτινίδια θα πρέπει να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Τα ακτινίδια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ)
αριθ. 543/2011.
Τα ακτινίδια θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης. Για να τηρηθεί η απαίτηση
αυτή, οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό ωρίμανσης τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % μέσης
περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία, που αναμένεται να οδηγήσει σε 9,5° Brix κατά την είσοδο στην αλυσίδα διανομής. 
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τυχόν τοποθετούνται στο προϊόν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην
αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε αλλοιώσεις στον φλοιό.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
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Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση [Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα
Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, και του άρθρου 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π)], τα ακτινίδια
πρέπει να είναι:
Ακέραια (αλλά χωρίς ποδίσκο).
Υγιή – αποκλείονται  τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για
κατανάλωση.
Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα xωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής ύλης
και ορατής ξένης ύλης.
Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα.
Να μην είναι προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της σύστασής τους
Αρκετά συνεκτικά. 
Καλά σχηματισμένα, αποκλείονται οι διπλοί ή πολλαπλοί καρποί.
Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία.
Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση.
Να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και
να μην είναι υπερώριμοι.
Να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό και να
φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.
Συσκευασία
Τα ακτινίδια θα είναι συσκευασμένα σε  ανακυκλώσιμα πλαστικά κουπάκια,  (προσυσκευασία που θα τοποθετηθεί
κατόπιν στη δευτερογενή Συσκευασία για όλη την ΟΜΑΔΑ), %, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Κάθε προσυσκευασία θα περιέχει 8 – 14 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 1,0 κιλό ± 10%, ανάλογα
με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής
(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006
σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
Οι προσυσκευασίες των ακτινίδιων θα παραδίδονται μαζί με τα υπόλοιπα έιδη της ΟΜΑΔΑΣ σε β΄συκευασία – τελάρα
(δευτερογενής  συσκευασία)  κατάλληλου  βάρους  και  αντοχής  και  καταλλήλων  διαστάσεων  που  θα  μπορούν  να
παλετοποιούνται.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται τα παρακάτω: 
Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος).
Η περιοχή παραγωγής.
Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η
οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις
απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ενδείξεις:

 Η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ». 

Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
Οι συσκευασίες με τα ακτινίδια θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό περιβάλλον, στους 1 έως 3οC. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 
Διενεργούμενοι  Έλεγχοι
Έλεγχος εγκαταστάσεων
Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, η Υπηρεσία διενεργεί τους απαραίτητους
ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  ώστε  να  ελέγξει  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις
συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει αντίστοιχους ελέγχους
στις  εγκαταστάσεις  παραγωγής,  μεταποίησης  και  συσκευασίας  του  τροφίμου.  Για  το  σύνολο  ή  μέρος  των
προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει  από τον
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Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)  στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει  διενεργήσει  στις  παραπάνω
εγκαταστάσεις.
Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  ελέγχων  καταγράφονται  σε  σχετική  έκθεση,  που  αποδίδεται  στην  Υπηρεσία  που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί  κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (παρ. 5), και σε τυχαία και
αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει
την απαίτηση της παραγράφου 2.1.6, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2. και τις
απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων
μετά από νέα δειγματοληψία Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά
από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.

7. Μπανάνες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «μπανάνες» για τις
ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων.
Αφορά τις μπανάνες , δηλ. τον καρπό της μπανανιάς, που προορίζονται να διατεθούν νωπά στους ωφελούμενους.
Οι μπανάνες χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των μπανανών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 και άρθρο 119 του ΚΤΠ]
και του Καν. (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις
ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας.
Οι μπανάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. βαρέα
μέταλλα [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 
Οι μπανάνες θα πρέπει να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με
την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Οι μπανάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ)
αριθ. 543/2011.
Να  είναι  τουλάχιστον  Κατηγορία  I.  Οι  μπανάνες  της  εν  λόγω κατηγορίας  πρέπει  να  είναι  ανωτέρας  ποιότητας  και
αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.
Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν
προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του ή την
εμφάνισή του στη συσκευασία:
— ελαφρά ελαττώματα σχήματος,
— ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά
έκταση 2 cm2 της επιφάνειας του καρπού.
Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες.
Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm.
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται κατάλληλες και οι μπανάνες που παράγονται στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην
Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, μήκους μικρότερου των 14 cm που ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ και έχουν όλα
τα υπόλοιπα χαρακτηιστικά της Κατηγορίας I.
Οι  μπανάνες  ταξινομούνται  σε  τσαμπιά και  σε  δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού)  τουλάχιστον  τεσσάρων
καρπών. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να ταξινομούνται ως μεμονωμένοι καρποί. 
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση [Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα
Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, και του άρθρου 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π)] και του Καν.
(ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης
των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας, οι μπανάνες,πρέπει να
είναι:
Οι μπανάνες, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων
ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής:
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— να είναι σε χλωρά κατάσταση,
— να είναι ολόκληρες, 
— να είναι σφριγηλές,
—  να  είναι  υγιείς·  αποκλείονται  τα  προϊόντα  που  έχουν  προσβληθείαπό  σήψη  ή  αλλοιώσεις  που  ενδεχομένως  τα
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, 
— να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,
— να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα,
— να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,
— να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο,
— να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος,
— να έχουν ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών,
— να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες,
— να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών,
— να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας,
— να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση.
Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν:
— επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μήκυτες, 
— καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου.
Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν:
— την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και
— την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός
ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση. 
Συσκευασία
Οι μπανάνες θα είναι συσκευασμένες σε περιέκτες χωρητικότητας 2kg (προσυσκευασία που θα τοποθετηθεί κατόπιν
στη δευτερογενή Συσκευασία για όλη την κατηγορία, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Κάθε προσυσκευασία ανά κιλό θα περιέχει 6 – 10 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 2,0 ± 10%,
ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής
(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006
σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.
Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην προέρχονται από
ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα.
Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι η
εκτύπωση ή η  επίθεσή τους  πραγματοποιείται  με  μη τοξική μελάνη ή  κόλλα.  Οι  αυτοκόλλητες  ετικέτες  που τυχόν
τοποθετούνται στο προϊόν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε
αλλοιώσεις στον φλοιό.
Οι προσυσκευασίες των μπανανών θα παραδίδονται μαζί με τα υπόλοιπα έιδη της ΟΜΑΔΑΣ σε β΄συκευασία – τελάρα
(δευτερογενής  συσκευασία)  κατάλληλου  βάρους  και  αντοχής  και  καταλλήλων  διαστάσεων  που  θα  μπορούν  να
παλετοποιούνται.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται τα παρακάτω: 
Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος).
Η περιοχή παραγωγής.
Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η
οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις
απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ενδείξεις:

 Η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ». 

Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
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Οι συσκευασίες με τις μπανάνες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό περιβάλλον, στους 1 έως 3οC. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

8. Μήλα

1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  για  την  προμήθεια  μήλων,  για  τις  ανάγκες  του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των μήλων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011]
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Τα μήλα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις  Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ)
αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα με τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του ίδιου Κανονισμού.
Τα  μήλα  θα  πρέπει  να  είναι  Κατηγορίας  Ι,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  Ειδικές  Προδιαγραφές  Εμπορίας
(Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
Τα μήλα ανεξαρτήτου ποικιλίας θα πρέπει να έχουν επίπεδο σακχάρων κατ’ ελάχιστον 13 βαθμούς Brix.
Τα μήλα θα είναι  συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα συσκευασίας)  κατάλληλη για
επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας ανά κιλό θα περιέχει 5έως 6 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα
είναι περίπου 1,0, 2,0 ή 3,0 κιλά, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Οι μονάδες συσκευασίας των μήλων και των πορτοκαλιών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια  κατάλληλου βάρους και
αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται.
Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες».
Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Με  την  επιφύλαξη  των  επιτρεπομένων  ορίων  ανοχής  κατά  περίπτωση  (για  τα  μήλα  και  τα  πορτοκάλια  Ειδικές
Προδιαγραφές  Εμπορίας,  Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Β  του  Καν  (ΕΕ)  αριθ.  543/2011,  ενώ  τα  λάχανα  με  τις  Γενικές
Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Α του ίδιου Κανονισμού, τα προϊόντα πρέπει να είναι:
• Ακέραια
• Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για
κατανάλωση.
• Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη.
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς.
• Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία.
• Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση.
• Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν
γένει χειρισμό και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 
• Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό
στάδιο ωρίμανσης και να μην είνα Συσκευασία
Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες χωρητικότητας 2kg (προσυσκευασία που θα τοποθετηθεί κατόπιν
στη δευτερογενή Συσκευασία για όλη την κατηγορία, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές..
Κάθε προσυσκευασία θα περιέχει 12-18 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 2,0 κιλά ± 10%, ανάλογα
με τους ανωτέρω πίνακες και τις διανομές.
Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής
(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006
σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία)
• Η περιοχή παραγωγής
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
• Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».. Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου,
θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της.
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.
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• Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
7.1 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Ο ΕΦΕΤ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή και στο τελικό προϊόν, ώστε να ελέγξει την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των
λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποδίδει σχετική εισήγηση στην Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διάρκεια  του  παραπάνω  ελέγχου  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τα  προβλεπόμενα,  η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 118/07 περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
7.2 Επιτροπή Παραλαβής
Η  Επιτροπή  Παραλαβής  ελέγχει  σε  τυχαία  και  αντιπροσωπευτικά  δείγματα  της  παραδοθείσας  ποσότητας  τα
χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.
Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε
κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά
μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
8.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους
χωρίς καμία μεταβολή.
9. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της
παραλαβής.

ΟΜΑΔΑ Β ΒΥΣ

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ

 1. Εισαγωγή 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «απολυμαντικού τζέλ χεριών» για
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων. Το απολυμαντικό τζελ χεριών ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την υγιεινή του ανθρώπου (Τύπος 1),
όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012. Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το απο-
λυμαντικό τζελ χεριών θα αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποι-
ήσεις τους 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευ -
ρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, γρήγορη δράση και να μην απαιτείται
νερό για το ξέβγαλμα των χεριών.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλα-
βής του.
2.1.6. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
 2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει παχύρευστη υγρή μορφή.
2.2.2. Το προϊόν μπορεί να διαθέτει αντλία. 
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ως βάση την αλκοόλη τουλάχιστον κατά 70%
2.3.3. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I του Καν. 528/2012.
2.3.4. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο προϊόν αναφέρονται στον Kαν. 528/2012.
3. Συσκευασία 
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι ή αντλία και θα κλείνει ερ -
μητικά (προσυσκευασία). 
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3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 500ml +/-10% προϊόντος
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να έχουν
σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε δευτερογενή συσκευασία κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίη-
ση. 
4. Επισημάνσεις 
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται στον κατα-
ναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 528/2012) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυ -

νου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
 Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
 Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.
 Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα κ.λπ).
 Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
 Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.
 Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης βοήθειας.
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος.
 Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος

Η φράση ««Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ», τα οποία δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογικούς και μικροβιολογι -
κούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχι -
στον στοιχεία:

 Η επωνυμία του αναδόχου.

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

 Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.

 Ο αριθμός της σύμβασης 

 Η φράση  «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ», τα οποία δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες
και Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν
τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το δια-
γωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενερ-
γεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω-
μα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια
μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της
παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντί-
στοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.(δ).
Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρ -
μόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
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Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση όπου
θα δηλώνει τα παρακάτω: 
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες. 
γ) διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον
Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) και τον Καν. 2015/830, και θα το
προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών
ή/ και στο στάδιο της παραλαβής. 
δ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προ-
σκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 
ε) η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008. 
στ) υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης αυτής και θα
προσκομιστεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών
ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.

2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Επα-
ναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου» (μάσκα κοινότητας), για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Το επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου (μάσκα κοινότητας) δεν προορίζεται για χρήση σε δομές υγείας ή από
επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό με στόχο την κάλυψη του προσώπου του ατόμου που το φορά,
αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας (Φυσική απόσταση - Υγιεινή
των χεριών - Αποφυγή αγγίγματος προσώπου).
Στη συνέχεια του παρόντος το επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου θα αναφέρεται ως «προϊόν». 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2.1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο σε συσκευασίες του ενός (1) τεμαχίου. 
2.2. Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας ώστε να
εξασφαλίζεται η συμφωνία με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 
2.3. Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι
και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου. 
2.4. Το προϊόν πρέπει να διατηρεί τις επιδόσεις του Παραρτήματος Α τουλάχιστον για 10 κύκλους πλύσεων. 
2.5. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα φροντίδας η οποία συμμορφώνεται με τις συστάσεις του διεθνούς ορ -
γανισμού Ginetex, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. 
2.6. Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex Standard
100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel ή ισοδύναμο. 
3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
3.1. Απαιτήσεις Πρώτων Υλών 
3.1.1. Για την κατασκευή του προϊόντος χρησιμοποιείται ύφασμα (σταθερό ή πλεκτό) σύνθεσης 100% βαμβάκι άριστης
ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, καθαρό, ομοειδές, λεπτό μακρόινο. 
3.1.2. Το ύφασμα εξεταζόμενο μακροσκοπικά πρέπει να είναι ομαλό, ισόπυκνο και συνεκτικό, χωρίς να παρουσιάζει ελατ -
τώματα όπως τρύπες, σχισίματα, κοψίματα, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους, ραβδώσεις, τραβήγματα, κ.α. 
3.1.3. Το ύφασμα πρέπει να αντέχει στο συχνό πλύσιμο στους 60°C. 
3.1.4. Το χρώμα του υφάσματος είναι λευκό ή εκρού.
3.1.5. Οι απαιτήσεις επιδόσεων (performance requirements) του υφάσματος αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 
3.2. Κατασκευαστικά Στοιχεία 
3.2.1. Για την κατασκευή του προϊόντος χρησιμοποιούνται δύο φύλλα υφάσματος. 
3.2.2.  Στις  κάθετες  πλευρές  και  στο  μέσο  αυτών  σχηματίζονται  τουλάχιστον  δύο  (2)  πιέτες  πλάτους  1,0-1,5cm.
Εναλλακτικά, ράβεται ενδιάμεσα λάστιχο, έτσι ώστε να δημιουργείται σούρα. 
3.2.3. Στο πάνω μέρος, στην περιοχή της μύτης, μεταξύ των δύο φύλλων υφάσματος τοποθετείται μαλακό μεταλλικό
έλασμα για καλύτερη εφαρμογή στη μύτη. Για την σταθεροποίηση του ελάσματος στο ύφασμα γίνεται γαζί έτσι ώστε να
μην είναι εφικτή η μετατόπισή του. Εναλλακτικά, μπορεί να δοθεί ανατομικό σχήμα με δύο κάθετες ραφές στη μύτη και
στο στόμα. 
3.2.4. Η ραφή των δύο φύλλων γίνεται με τρόπο ώστε οι ελεύθερες άκρες του υφάσματος να βρίσκονται στο εσωτερικό
των δύο φύλλων. Εναλλακτικά, τα ελεύθερα άκρα καλύπτονται με βαμβακερό ρέλι. 
3.2.5. Για την συγκράτηση του προϊόντος στο πρόσωπο, ράβεται στα δύο άκρα κάθε κάθετης πλευράς από ένα ενιαίο
λάστιχο φάρδους 3-5mm ή ελαστικό βαμβακερό ρέλι, του οποίου το μήκος σε πλήρη ανάπτυξη είναι 17,0±0,5cm. 
3.2.6. Οι τελικές διαστάσεις του προϊόντος, με κλειστές τις πιέτες και χωρίς τα λάστιχα της παραγράφου 3.2.5, πρέπει να
είναι 18 x 10 cm με ανοχή ±0,5cm. 
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4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
4.1. Προσυσκευασία 
Κάθε προϊόν, το κάθε ένα χωριστά, τοποθετείται μέσα σε διάφανη, πλαστική, σφραγισμένη και ανακυκλώσιμη σακούλα.
Ανά ένα (1) τεμάχια τοποθετούνται εντός χάρτινης ή πλαστικής ανακυκλώσιμης συσκευασίας. 
4.2. Δευτερογενής Συσκευασία 
Κατάλληλος αριθμός τεμαχίων συσκευάζονται  σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλων διαστάσεων,
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. Το χαρτοκιβώτιο σφραγίζεται στο πάνω μέρος με συγκολλητική ταινία
και φέρει εξωτερικά ταινία (τσέρκι), ένα κατά τον διαμήκη και ένα κατά τον εγκάρσιο άξονα. 
5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
5.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες
με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Ονομασία πώλησης προϊόντος (Επαναχρησιμοποιούμενο Κάλυμμα Προσώπου - Μάσκα Κοινότητας) 
 Η ονομασία  ή  η  εμπορική  επωνυμία  ή  το  εμπορικό  σήμα και  η  πλήρης  διεύθυνση  και  αριθμός  τηλεφώνου του

υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
 Ποσότητα σε τεμάχια (1 τεμάχιο) 
 Σύνθεση 
 Πληροφορίες και Σύμβολα Φροντίδας 
 Σύσταση για Πλύσιμο πριν από την πρώτη χρήση 
 Οικολογικό Σήμα (§2.6) 
 Ελάχιστος Εγγυημένος Αριθμός Πλύσεων (όχι μικρότερος από 10 πλύσεις) 
 Σύσταση για απόρριψη μετά τον ελάχιστο εγγυημένο αριθμό πλύσεων. 
 Η φράση Η φράση   «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη
ετικέτα. 
Επιπρόσθετα,  επί  της συσκευασίας ή σε καρτέλα που θα τοποθετείται  εντός της συσκευασίας,  θα αναγράφονται  οι
οδηγίες σωστής χρήσης όπως αναφέρονται από τον ΕΟΔΥ καθώς επίσης και οδηγίες απόρριψης (Παράρτημα Β). 
5.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει
να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω  τουλάχιστον
στοιχεία: 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η  φράση  «Ε.Π.  Τ.Ε.Β.Α.  ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ.  ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
6.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων 
Η Υπηρεσία που διενεργεί  το διαγωνισμό συνεργάζεται  με τις κατά τόπους Περιφέρειες και  Περιφερειακές Ενότητες
προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους
στις  εγκαταστάσεις  του αναδόχου,  για  τη νόμιμη λειτουργία  και  την  τήρηση των γενικών απαιτήσεων  υγιεινής  και
ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να  διενεργήσουν  ελέγχους  στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 
Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  ελέγχων  καταγράφονται  σε  σχετική  έκθεση,  που  αποδίδεται  στην  Υπηρεσία  που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί  κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου. 
6.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
6.2.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
7.1.  Κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει  μαζί  με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη
δήλωση, όπου θα δηλώνει: 

 το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων,  καθώς επίσης και  την ακριβή τοποθεσία,  ταχυδρομική διεύθυνση και
επωνυμία αυτού. 

 ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
 ότι εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα

και δαπάνες. 
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 ότι εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό Standard 100 by OEKO-TEX ή Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήμα Ecolabel ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 
7.2. Ο προμηθευτής για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής το εν ισχύ πιστοποιητικό της παραγράφου 7.1. Η ισχύς του πιστοποιητικού καθώς και τα αναφερόμενα
σε αυτό στοιχεία, θα επιβεβαιώνονται κατά την παράδοση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανόνες που διέπουν
το κάθε σήμα. Το προσκομισθέν πιστοποιητικό θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
1 Σύνθεση ISO 1833 100% ΒΑΜΒΑΚΙ 
2 Βάρος (gr/m2) ISO 12127 150-170 
3 Μεταβολή  διαστάσεων

(πλυντήριο  και  tubler
dry) 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C) 

Kατά μήκος: Max: ±3%
Kατά  πλάτος:  Max:
±3% 

4 Απόδοση  διήθησης
σωματιδίων  (Particle
Filtration  Efficiency)
μετά  από  10  κύκλους
πλύσεων 
(%) 

EN13274-7 
ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C) 

Min: 15 

5 Αναπνευσιμότητα
(Differential  pressure)
μετά  από  10  κύκλους
πλύσεων 
(Pa/cm2) 

EN14683(Annex C) 
ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C) 

Max:40 

6 Pilling 
μετά  από  10  κύκλους
πλύσεων 

EN ISO12945-1 
ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C) 

Min: 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
(Πηγή: https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/) 
Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά της και την προστασία του ατόμου που τη φορά. 

 Εφαρμόστε  υγιεινή  των χεριών  με  πλύσιμο  ή  με  αλκοολούχο αντισηπτικό  αμέσως  πριν  φορέσετε  τη μάσκα και
οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε. 

 Τοποθετείστε τη μάσκα ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ
μάσκας και προσώπου. Εάν η μάσκα έχει μεταλλικό έλασμα πιέστε το απαλά γύρω από τη ράχη της μύτης. ΜΗΝ αγγίζετε
τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να μεταφέρετε τον ιό στα δάκτυλά σας. 

 Η μάσκα αφαιρείται πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με
λαστιχένιους βραχίονες, αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους λαστιχένιους βραχίονες. 

 Μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο! 
 Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί. 
 Απορρίπτετε τη μάσκα κρατώντας την πάντα από τα κορδόνια ή τους λαστιχένιους βραχίονες. 
 Πλύνετε την μάσκα το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60οC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 
 Για να μειώσετε τους κινδύνους από τη χρήση αυτών των μασκών, πρέπει  να σημειωθεί  ότι  μόλις ξεπεραστεί  ο

μέγιστος αριθμός πλύσεων πρέπει αυτές να απορρίπτονται. 
 Οι μάσκες πρέπει να απορρίπτονται σε δοχείο με πλαστική σακούλα (κατά προτίμηση με καπάκι, μη χειροκίνητο). 
 Οι χρησιμοποιημένες μάσκες μπορούν επίσης να απορριφθούν σε δοχεία βιολογικών αποβλήτων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GINETEX ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Οι κύριες  συστάσεις  φροντίδας  του προϊόντος,  οι  οποίες  μπορεί  να  διαφέρουν ελαφρώς καθώς εξαρτώνται  από τη
σύνθεση των υλικών κατασκευής, είναι: 

 Πλύσιμο στο πλυντήριο τουλάχιστον στους 60° C για τουλάχιστον 30’, κανονικό πρόγραμμα 
 Όχι χρήση χλωρίνης 
 Ήπιο στέγνωμα στο στεγνωτήριο τουλάχιστον στους 60° C ή φυσικό στέγνωμα σε καθαρό και αεριζόμενο χώρο 
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 Σιδέρωμα στους 120° C το μέγιστο, χωρίς ατμό 
 Όχι επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα 
 Ναι σε κανονικό επαγγελματικό υγρό καθάρισμα 
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