
                                                                                                                                                   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Περιεχόμενο και Ειδικές Απαιτήσεις του Έργου.
Το αντικείμενο της προκείμενης υπό ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής στην ευρύτερη έκταση της Κοινωνικής Σύμπραξης (Κ.Σ.) της Περιφερειακής Ενότητας
(Π.Ε.)  Καρδίτσας,  στους  δικαιούχους  του  ΤΕΒΑ,  με  την ολοκληρωμένη υλοποίηση  του Επιχειρησιακού
Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  που  χρηματοδοτείται  από  το  ταμείο
ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), με ταυτόχρονη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
και κεντρικά συντονιζόμενου προγράμματος διανομών των υπό προμήθεια ειδών και αγαθών.
H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στη χωρική περιφέρεια της ως άνω Π.Ε. σε συνεργασία με τους
Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, προς τον σκοπό επιτόπου και απευθείας διανομής σε αδύναμους
οικονομικά ωφελούμενους, «πακέτων» με τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής, ανάλογων με τις
ανάγκες  τους  και  με  κρίσιμους  προσδιοριστικούς  παραμέτρους  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  του  ΤΕΒΑ,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα
απόκρισης στις  ανά περίπτωση εμφανιζόμενες  ανάγκες  και συνθήκες,  του έργου,  όπως και  η τακτική,
βέλτιστη, ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, έως και την επίτευξη βέλτιστου
συντονισμού και οργάνωσης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου και Κοινωνικών Εταίρων, μελών της
Κ.Σ.
Το  Έργο  δημοπρατείται  ενιαία,  καθώς  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποσκοπεί  στην  προμήθεια  όχι  απλώς
τροφίμων και  άλλων ειδών,  αλλά και  στην  παροχή μιας  ολοκληρωμένης  υπηρεσίας  που ενοποιεί  την
ενδιάμεση  αποθήκευση,  πακετοποίηση,  τη  μεταφορά  σε  σημεία  διανομής  και  τη  διανομή  (με
εκπροσώπους των κοινωνικών συμπράξεων) σε ωφελούμενους, μαζί με την επιστροφή και αναδιανομή
αδιαθέτων.
Επίσης,  προς  τον  σκοπό  της  αποτελεσματικής  και  ταχείας  εξυπηρέτησης  του  μέγιστου  αριθμού
ωφελουμένων,  οι  διανομές τροφίμων και  ΒΥΣ δύναται να λαμβάνουν χώρα ομού και  ενιαία  σε κοινή
διανομή,  με  απαιτήσεις  κοινής  και  ενιαίας  επίβλεψης,  εποπτείας,  διαχείρισης  αδιαθέτων  και  ανάγκη
συγχρονισμένων επιμέρους μεταφορών, αναδιανομών και πακετοποίησης, ομοίως με προσαρμογή κατά
την  εκτέλεση  όσον  αφορά  τις  διανεμόμενες  ποσότητες  και  τις  συνθέσεις  των  πακέτων,  αναλόγως
εξάντλησης αποθεμάτων, απορρόφησης από το κοινό και των προτιμήσεων και αναγκών του τελευταίου.
Η  υλοποίηση  της  δράσης  εμπλέκει  έντονη  και  διαρκή  συνεργασία  με  τους  διάφορους  κοινωνικούς
εταίρους και φορείς υπό την κεντρική επιστασία του Δήμου Καρδίτσας, με αποτέλεσμα η όλη υλοποίηση
του έργου να απαιτεί συντονισμένη και ενιαία υλοποίηση και προγραμματισμό.
Κρίσιμο στοιχείο του φυσικού αντικειμένου και βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων που
επιδιώκονται δια της ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, είναι  η εκτέλεση των διανομών στο πλαίσιο
«κεντρικοποιημένου»  δικτύου,  υπό  τον  συντονισμό  του  Δήμου  Καρδίτσας,  που  θα  επιτρέπει  και  θα
διασφαλίζει:

 τον  συντονισμό  των  επιμέρους  διανομών,  τη  λειτουργία  κοινής  κεντρικής  δικτυωμένης
εφοδιαστικής δομής, το διαρκή αναπρογραμματισμό μεταξύ διανομών σε διάφορα σημεία της
Κοινωνικής  Σύμπραξης  την  ανακυκλοφορία  των  αδιάθετων  τροφίμων  σε  ψύξη  και  οριστικά
αδιάθετων προϊόντων σε κεντρικό επίπεδο του Δήμου,

 την  άμεση  δυνατότητα  του  Δήμου  Καρδίτσας  να  έχει  πλήρη  και  επίκαιρη  πληροφόρηση  και
ικανότητα επέμβασης και ανασχεδιασμού, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, της ροής εκτέλεσης του
συνολικού έργου,
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 την επίβλεψη και αναδιάθεση τροφίμων σε ψύξη αδιάθετων και οριστικά αδιάθετων προϊόντων,

προς κοινωνικούς σκοπούς (συσσίτια), κατ΄ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και εντός των ορίων
της  Π.Ε.  σύμφωνα  με  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές  όπως  περιγράφονται  στον  Οδηγό
Εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης δια των τυχών αδιάθετων προϊόντων τροφίμων σύμφωνα με
τον οδηγό εφαρμογής του ΤΕΒΑ.

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης συνίσταται στην Προμήθεια, Οργάνωση σε Πακέτα διανομής
σε ωφελούμενους, τη Διανομή και προσωρινή και ενδιάμεση Αποθήκευση Τροφίμων και Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής  (ΕΠ ΕΒΥΣ)  που χρηματοδοτείται  από το Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) της οικείας Κοινωνικής Σύμπραξης και αφορά σε:

 την προμήθεια των ειδών της παρούσας Ενότητας 1.3 και,  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές της
παρούσης,

 την ενδιάμεση αποθήκευση τους και η περαιτέρω προώθηση τους σε ασφαλείς  συνθήκες στα
επιμέρους κέντρα διανομής ή/ και αποθηκευτικές δομές της Κ.Σ.,

 την «πακετοποίηση» των ειδών και αγαθών,
 τη  μεταφορά  των  αγαθών  σε  δέματα  και  η  παράδοσή  τους  με  κατάλληλα  οχήματα  στους

εξωτερικούς (εκτός αποθηκών) χώρους διανομής,
 την εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός

των χώρων διανομής,
 τη διανομή των υπό προμήθεια ειδών στους ωφελούμενους σε οριζόμενα από την αναθέτουσα

σημεία διανομής
 την  αποθήκευση  των  ειδών  που  δεν  διανεμήθηκαν  κατά  τη  διανομή  σε  κατάλληλο  Κέντρο

Αποθήκευσης κκαι Διανομής (ΚΑΔ)
 τη διανομή των ειδών σε ωφελούμενους, σύμφωνα με το οριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή

πρόγραμμα διανομών.
 Οι  ποσότητες  που  έχουν  προγραμματιστεί,  σύμφωνα  με  τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό,

αφορούν σε τέσσερις (4) διανομές τροφίμων και ΕΒΥΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα
να  τροποποιήσει  τον  αριθμό  των  διανομών,  τη  σύνθεση  των  συνταγών  και  τη  διανεμόμενη
ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη ποσοτήτων.

 Η διάρκεια  των διανομών  εκτιμάται  σε  μία  (1)  εργάσιμη  μέρα για  τα σημεία  διανομής  στους
εταίρους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα, σε (2) εργάσιμες ημέρες για τα σημεία διανομής
στους εταίρους Δήμους Μουζακίου και  Παλαμά,  σε τρείς  (3)  εργάσιμες  ημέρες για τα σημεία
διανομής  στον  επικεφαλής  εταίρο  Δήμο Καρδίτσας  και  σε  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  για  τα
σημεία  διανομής  στον  εταίρο  Δήμο  Σοφάδων.  Ο  Δήμος  Καρδίτσας δύναται  να  αυξήσει  ή  να
μειώσει τον αριθμό των ημερών των διανομών ανά σημείο διανομής (συμπεριλαμβανομένων και
των σημείων διανομής των λοιπών εταίρων Δήμων) ανάλογα με τις προκύπτουσες πραγματικές
ανάγκες του προγράμματος. Δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν χρονικά οι διανομές σε όλα τα
σημεία διανομής κάθε μήνα.
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, Κωδ. ΣΑ
2018ΣΕ09380016.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τους με Κ.Α.  70.03-74250050  και  Κ.Α.
70.03-7425.0053 σχετικές  πιστώσεις του  προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας του οικονομικού έτους
2022.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων οχτώ
χιλιάδων τετρακοσίων εννενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.808.494,76€) συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.580.764 €, ΦΠΑ : 227.730,76€), ποσό που
αντιστοιχεί στα υποέργα Νο 1 και 2 της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙ -
ΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-ΠΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»
Κάθε νοικοκυριό προβλεπεται να λαμβάνει προϊόντα σε «πακέτα», με βάση την ανάλυση ανά είδος του
Πίνακα που ακολουθεί. Το σύνολο των «πακέτων» κατανέμεται σε διανομές και τυποποιείται σε «Δέμα-
τα». Η δεματοποίηση έχει λάβει υπόψη διατροφικά στοιχεία, διαθεσιμότητα προϊόντων και βάρος ανά
Δέμα. Η δεματοποίηση αφορά τα ξηρά τρόφιμα (Πακέτο Α) και τα είδη ΒΥΣ (Πακέτο Β) του παρακάτω Πί-
νακα. Η δεματοποίηση εφαρμόζεται με τυποποίηση των δεμάτων των ωφελουμένων, σε κατάλληκες «Συ-
σκευασίες» (Πακέτο Α: τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο για τα είδη ξηράς τροφής,  Πακέτο Β: τυποποιημένο
χαρτοκιβώτιο για τα είδη ΒΥΣ και σακκούλες για τα νωπά της κατηγορίες των τροφίμων.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προσφερόμενα είδη και τη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ

A/A Περιγραφή Είδους
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
δαπάνη χωρίς

ΦΠΑ
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ

1
Αλεύρι για όλες τις
χρήσεις /1.000 gr

Τεμάχιο 43.200 1,18 50.976,00  6.626,88   57.602,88

2 Τυρί φέτα ΠΟΠ/400 gr Τεμάχιο 43.200 4,19 181.008,00  23.531,04   204.539.04

3 Ζάχαρη /1 kg Τεμάχιο 43.200 0,84 36.288,00  4.717,44   41.005,44

4
Έξτρα παρθένο
Ελαιόλαδο /1 lt

Λίτρο 43.200 5.26 227.232,00  29.540,16   256.772,16

5 Ρύζι /500 gr Τεμάχιο 43.200 1,32 57.024,00  7.413,12   64.437,12

6 Φακές /500gr Τεμάχιο 43.200 1,11 47.952,00  6.233,76   54.185,76

7 Φασόλια /500gr Τεμάχιο 43.200 1,38 59.616,00  7.750,08   67.366,08

8
Ελαφρά

συμπυκνωμένος
χυμός τομάτας /500gr

Τεμάχιο 43.200 0,83 35.856,00  4.661,28   40.517,28

9 Γάλα εβαπορέ /400 gr Τεμάχιο 64.800 0,84 54.432,00  7.076,16   61.508,16

10
Ζυμαρικά (σπαγγέτι

Νο 6)/500 gr
Τεμάχιο 86.400 0,74 63.936,00  8.311,68   72.247,68

11 Βόειο κρέας /1000gr Κιλό 32.400 8,71 282.204,00  36.686,52   318.890,52
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12 Χοιρινό κρέας /1000gr Κιλό 32.400 5,60 181.440,00  23.587,20   205.027,20

13 Μήλα /2000gr Κιλό 42.400 1,50 63.600,00  8.268,00   71.868,00

14 Πατάτες /2000gr Κιλό 42.400 0,70 29.680,00  3.858,40   33.538,40

15
Κρέμα

δημητριακών /300gr 
Τεμάχιο 900 4,12 3.708,00  482,04  4.190,04

16
Κρέμα ρυζάλευρο

/300gr 
Τεμάχιο 900 4,12 3.708,00  482,04  4.190,04

ΣΥΝΟΛΟ 1.378.660,00 179.225,80 1.557.885,80

ΒΥΣ

A/A Περιγραφή Είδους
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
δαπάνη χωρίς

ΦΠΑ
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ

1
Οδοντόκρεμα /75-

100ml 
Τεμάχιο 16.200 1,37 22.194,00   5.326,56 27.520,56

2
Σκόνη για πλύσιμο

ρούχων /τουλάχιστον
55 μεζούρες

Τεμάχιο 16.200 5,46 88.452,00   21.228,48 109.680,48

3
Καθαριστικό υγρό

γενικής χρήσης
/1000ml 

Τεμάχιο 16.200 1,36 22.032,00   5.287,68 27.319,68

4
Υγρό απορρυπαντικό

πιάτων /400ml
Τεμάχιο 16.200 1,35 21.870,00   5.248,80 27.118,80

5 Σαμπουάν /400ml Τεμάχιο 16.200 2,31 37.422,00   8.981,28 46.403,28

6
Μωρομάντηλα
/Συσκευασία

τουλάχιστον 60 τμχ. 
Τεμάχιο 900 1,66 1.494,00   358,56 1.852,56

7
Πάνες / Συσκευασία
τουλάχιστον 30 τμχ

Τεμάχιο 27.000 0,32 8.640,00   2.073,60 10.713,60

ΣΥΝΟΛΟ 202.104,00 48.504,96 250.608,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.580.764,00 227.730,76 1.808.494,76

Τα ποσά που αναφέρονται ανά είδος στον ως άνω ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν την Ανα-
θέτουσα Αρχή όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσοτήτων, εί-
ναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Προγράμματος, οι οποίες
θα εμφανιστούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης. Οποιαδήποτε υποκα-
τάσταση ή αλλαγή θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
διαφοροποιεί τα είδη εντός Δέματος και τα Δέματα ανά Διανομή, ανάλογα με την εποχικότητα και τη δια-
θεσιμότητα των προϊόντων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί  να εξαντλήσει ενδεχόμενο χρηματικό υπόλοιπο στα είδη που υπολογίζονται
με ποσοστό έκπτωσης και τιμολογούνται με βάση το Δελτίο Πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλη-
σης, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
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της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  με παραγγελία περισσότερων ποσοτήτων, χωρίς αλλαγή του οικονομικού
αντικειμένου της Σύμβασης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι με τα συγκεκριμένα είδη.

Ως ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων  2018-2019 Κ.Σ. Π.Ε.
Καρδίτσας, έχει οριστεί η 31.12.2022. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφαση ένταξης της πράξης που αφορά παράταση της ημερομηνίας λή-
ξης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως με fax ή ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο τον Ανάδοχο σχετικά με τη νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του ως
άνω ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΜΕΡΟΣ Γ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Γ.1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων
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 Listeria monocytogenes και Enterobacter sakazakii 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 προδιαγρα-
φές.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη Ευρω-
παϊκή 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 φυσικοχη-
μικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
Τα οργανοληπτικοί χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να είναι άψογα, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις
για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών, να μην έχουν υποστεί μεταβολή όπως επί-
σης 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 δρι-
μεία ή υπόξινη).

Γ.2. 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 επι-
στημονικά δεδομένα.
Δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προ-
σώπων για τα οποία προορίζεται.
Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί υπολειμματι-
κότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων (Κανονισμός (ΕΕ) 609/2013).
Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτη-
νιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (π.χ. βα-
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ρέα μέταλλα, υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμι-
κροβιακών 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.

Γ.3. 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 κιβώτιο, κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το «καλάθι» του ωφελούμενου. Τα νωπά
προϊόντα θα διατίθενται σε σακούλα και όχι σε χαρτοκιβώτια.
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, φθορές και παραμορφώσεις), να μην εμφα-
νίζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρή-
ση του.

Γ.4. Επισήμανση προϊόντων
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη
με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Επί της (προ)συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του προϊόντος
 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης (εάν πρόκειται για ελληνικό προϊόν), όπως ορίζεται στο

άρθρο 26 Καν. (ΕΕ) 1169/2011.
 Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του Κανο-

νισμού (ΕΕ) 1169/2011.
 Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος (όπως αυτός

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
 Τυχόν οδηγίες χρήσης, παρασκευής και ανασύστασης του προϊόντος.
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τυχόν τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη φράση

«ανάλωση έως» (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
 Οι οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης.
 Η καθαρή ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια ή λίτρα ή ml ή τεμάχια,

ανάλογα.
 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η ηλικία αυτή δε θα

πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την αντίστοιχη προδια-
γραφή.

 Πληροφορίες σχετικά με απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόμενη ηλικία κατανάλωσης
είναι κάτω των 6 μηνών.

 Η ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση τις απαι-
τήσεις της Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008)

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία
ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα
και του έτους).

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των τροφίμων αυ-
τών, να μην είναι παραπλανητική και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες μέσου πρόληψης θε-
ραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες.
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τρόφιμου, θα πρέπει να
ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των πα-
ρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων παρασκευής.

Γ.5. Επισήμανση Χαρτοκιβωτίων / Δεμάτων
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω επισημάνσεις:

 Τα σήματα του Ταμείου ΤΕΒΑ /FEAD
 Τα Πακέτα που αντιστοιχούν (όπως προκύπτει από τον Πίνακα της Μελέτης, Τμήμα Α).
 Τα είδη του Πακέτου που περιέχει η συσκευασία (αντίστοιχα Α και Β),  
 Ο αριθμός της Σύμβασης (Σύμβαση αριθ....).
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Γ.6. Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι
ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

Γ.7. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθεί-
σας ποσότητας:

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων.
 Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισή-

μανσης.
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 πα-
ραδοθέντων προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή ως ανωτέρω.

Γ.8. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Με σκοπό την επί τόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους και τη διευκόλυνση του έργου της Κοι-
νωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δυτικής Αθήνας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 

 να τυποποιήσει τα δέματα των ωφελουμένων, όπως αναφέρεται ανωτέρω στην κατάλληλη  «Συ-
σκευασία», ήτοι Πακέτο Α: τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο για τα είδη ξηράς τροφής, Πακέτο Β: τυπο-
ποιημένο χαρτοκιβώτιο για τα είδη ΒΥΣ και σακκούλες για τα νωπά της κατηγορίς των τροφίμων, 

 να τα μεταφέρει με τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής, 
 να τα εκφορτώσει, 
 να τα τοποθετήσει, 
 να τα παραδώσει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος (τυποποιημένα χαρτοκιβώτια Α, Β αντί-

στοιχα για τα είδη ξηράς τροφής και τα είδη ΒΥΣ και σακκούλες για τα νωπά είδη) εντός των
χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), διαθέτοντας το
απαιτούμενο προσωπικό (τουλάχιστον  15 άτομα ανά διανομή)  και  την  υλικοτεχνική υποδομή,
ακολουθώντας τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ενεργώντας υπό την εποπτεία της αρμόδιας Επι-
τροπής Παραλαβής για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανομή. Πιο συγκεκριμένα, το
προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει αφού παραλάβει το σχετικό έγγραφο που θα του παραδίδε-
ται από τους υπαλλήλους των Εταίρων Κοινωνικής Σύμπραξης στους χώρους διανομής για τον
κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, να συγκεντρώνει τα αντίστοιχα προϊόντα, να τα παραδίδει στους
ωφελούμενους και να συνδράμει αυτούς κατά την τοποθέτηση των προϊόντων στο καρότσι ή στο
μέσο μεταφοράς που οι ωφελούμενοι θα διαθέτουν.

 Να φορτώσει, μεταφέρει, εκφορτώσει και φυλάξει όλα τα δέματα που δεν παρέλαβαν οι ωφελού-
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μενοι από τον χώρο διανομής προς το Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής (ΚΑΔ) για τίς ανάγκες του
ΤΕΒΑ, προκειμένου να διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε επόμενη διανομή. Παράλληλα όλα
τα είδη που έχουν μικρή διάρκεια ζωής (νωπά τρόφιμα), που θα μείνουν αδιάθετα, θα φορτω-
θούν, μεταφερθούν και εκφορτωθούν από τον ανάδοχο, κατόπιν των οδηγιών από τον επικεφαλής
εταίρο της Σύμπραξης σε επιλέξιμες δομές παροχής συσσιτίων Δήμων και Μητροπόλεων της Π.Ε.
Καρδίτσας.

Τα φορτηγά ψυγεία του Αναδόχου υποχρεούνται  να παραμένουν στο χώρο διανομής για δέκα (10)
ώρες ή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών στους ωφελούμενους  σε περίπτωση που ολο-
κληρωθεί νωρίτερα.
Όσον αφορά στο χώρο αποθήκευσης των δεμάτων που δεν παρελήφθησαν από τους ωφελούμενους, ως
ανωτέρω, αυτός, στο πλαίσιο της λειτουργίας του και ως ΚΑΔ, θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους,
ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει ποσότητες ξηρών τροφίμων και ΕΒΥΣ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε
μία (1) διανομή, να έχει τις απαραίτητες άδειες και να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα
πραγματοποιηθεί τμηματικά και σταδιακά, σύμφωνα με το συνολικό προγραμματισμό παραδόσεων.
Οι παραδόσεις των ζητούμενων ειδών θα γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου  σε σημεία (και
επί του εδάφους αυτών), εντός των ορίων των  Δήμων και λοιπών Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,  που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
διάθεση των προϊόντων από το προσωπικό του αναδόχου στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μπορεί να γίνει
σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Στην περίπτωση που ο χώρος είναι ανοικτός, ο ανάδοχος έχει την υποχρέω-
ση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να διαθέτει τέντες για την επαρκή προστασία των ωφελούμενων
και των προϊόντων.
Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται, συνολικά για τις ποσότητες που αφορούν, σε κάθε χώρο παράδο-
σης την ίδια ημέρα και ώρα, στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, όπως θα υποδειχθεί από την Ανα-
θέτουσα Αρχή.
Οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, θα ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους Εταί-
ρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, κατόπιν παραγγελίας, η οποία θα δίνεται στον Ανάδοχο μέσω φαξ ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα ικανοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εντός πέντε (5) ημερών από
την έγγραφη ενημέρωσή του.
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά
και παράδοση των ειδών στον προαναφερόμενο τόπο παράδοσης. Απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλλη-
λότητας 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 καταλ-
ληλότητας παρέχεται από την Διεύθυνση Υγιεινής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ευθύνεται δε προσωπικώς μόνον ο ανάδοχος αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης της Ανα-
θέτουσας Αρχής και των Εταίρων της Κ.Σ., για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήμα-
τα 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.

Γ.9. Δείγματα
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν υποχρεωτικά από τους υποψήφιους Οικονομικούς
Φορείς αντιπροσωπευτικά δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων του Πίνακα του Μέρους Α της πα-
ρούσης, εις διπλούν. Στα δείγματα θα συμπεριληφθούν τα προβλεπόμενα τυποποιημένα χαρτοκιβώτια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σελίδα | 8

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


                                                                                                                                                   
διανομής με βάση τις αντίστοιχες «Συσκευασίες» (Πακέτο Α: τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο για τα είδη ξη-
ράς τροφής, Πακέτο Β: τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο για τα είδη ΒΥΣ), με την προβλεπόμενη έκτυπη σήμαν-
ση και τον κατάλογο των τροφίμων που εμπεριέχονται σε αυτό (βλ ανωτέρω Ενότητα Γ.5).
Σε περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού,
εκτός από τα υποχρεωτικά δείγματα, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν πρόσθετα δείγμα-
τα για οποιαδήποτε είδη, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί από αυτήν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίηση της. Η αδυναμία εμπρόθεσμης και πλήρους προσκόμισης δείγματος από τους οι -
κονομικούς φορείς αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς τους.
Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για τη σωστή διατήρηση των ευπαθών
προϊόντων και επειδή δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του πλήθους των συμμετεχόντων ούτε οι  πο-
σότητες των προσκομιζόμενων δειγμάτων, απαιτείται οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα, να φρο-
ντίσουν οι ίδιοι για την εναπόθεση των ευπαθών προϊόντων σε συσκευασίες και την εξασφάλιση της δια-
τήρησής τους. 

Ειδικά για τα είδη νωπών τροφίμων της Διακήρυξης, οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να προσκομί-
σουν τα αντίστοιχα δείγματα διακριτά και να τα παραδώσουν εντός κατάλληλου ψυκτικού μέσου (ψυγεί-
ου) στο οποίο θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμε-
τέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την
προμήθεια, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.
Επιπλέον το ψυκτικό μέσο πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ρητά
ότι τα ψυκτικά μέσα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο σημείο και θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαγωνιστικής διαδικασίας συνδεδεμένα σε κατάλληλη ηλεκτρική πηγή.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να «αποθηκεύσει» το σύνολο των «Δειγμάτων» σε χώρο ο οποί-
ος διαθέτει προδιαγραφές αποθήκευσης και κατά συνέπεια τα «Δείγματα» δεν θα αλλοιωθούν.
Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμε-
τέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την
προμήθεια, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα τίθενται υπόψη του αρμόδιου Οργάνου και τα σχετικά δείγματα
της παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο Όργανο, είναι απαραίτητη η αποσφράγιση
του δείγματος, η οποία γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανα-
σφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη του
δείγματος. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο όργανο για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών .
Τα δείγματα του αναδόχου διατηρούνται στην αρμόδια Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των συμβατικών
υλικών και παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των
ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους δεν
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
Τα δείγματα θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο ελέγχου της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο,
εργαστηριακό έλεγχο (εάν κριθεί απαραίτητος), ή συνδυασμός αυτών.
Τα δείγματα και οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα -
φές και θα μείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11
του άρθρου 214 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016
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Γ.10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την συμμετοχή του στη διαδικασία, θεωρείται ότι έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης μελέτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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