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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS PETRIDIS
Ημερομηνία: 2018.12.17 10:34:59 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο - Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Δήμος Κομοτηνής

Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του
Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
(Με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό)
Αρ. Mελέτης 118/2018
Εκτιμώμενης Αξίας: 302.133,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
341.410,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Τεχνική Έκθεση
Ειδική και Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές προδιαγραφές
Προϋπολογισμός μελέτης (Εκτιμώμενη Αξία)
Φύλλο Συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016 - ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»
(MIS 5000143) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κομοτηνής. Η μελέτη
περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
1 . Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο (συσκευασία 1 λίτρου ανά τεμάχιο)
2 . Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο (συσκευασία 1,5 κιλό ανά τεμάχιο)
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006), Σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4 Πράξη 189/2017) με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη, αλλά για το
σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.
Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 302.133,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και
341.410,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Υπάλληλος του Τμήματος
Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού,

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κομοτηνή 14 / 11 / 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ.

Υπηρεσιών
Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Ζωή Πολίτου

Αθανάσιος Βίβογλου

ΠΕ Διοικητικού

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
“Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της
πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο προμήθειας- Τρόπος εκτέλεσης – Ειδικοί όροι
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΙΔΟΣ
1. Ελαιόλαδο εξαιρετικά
παρθένο
2. Ολόκληρο νωπό
κοτόπουλο

CPV

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

15411110-6

1 λίτρο

ΤΕΜΑΧΙΑ

31.200

15112100-7

1,5 κιλό

ΤΕΜΑΧΙΑ

19.500

Η εκτιμώμενη αξία για την παρούσα δημόσια σύμβαση με διάρκεια εκτέλεσης από την ημερομηνία
υπογραφής των συμβάσεων έως την 31/12/2019, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των
302.133,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 341.410,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%
Η ανωτέρω εκτιμώμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 60.7341.03, όπως προβλέπεται στον
προϋπολογισμό του οικονομικού Έτους 2018 με ποσό 0,00€ και τον Κ.Α.Εξ. 60.6699.03, όπως
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού Έτους 2019 με ποσό 341.410,29€.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με
τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. Κάθε προσφορά είναι
απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος.
Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να προκύπτει με
σαφήνεια για ποια είδη της προμήθειας υποβάλλεται προσφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Κριτήριο Κατακύρωσης: Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006),
Σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4
Πράξη 189/2017) με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους
προμηθευτές (ανά είδος), το ποσοστό έκπτωσης των οποίων θα κριθεί υψηλότερο για το κάθε είδος.
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως 31/12/2019. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης μπορεί
να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις διανομές που περιγράφονται
στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες και την αξία των συμβάσεων, αλλά οι
διανομές θα γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία
του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού.
Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για τα υπό
προμήθεια είδη, πρέπει να συνοδεύεται από το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσης και οποιοδήποτε δικαιολογητικό είναι απαραίτητο προκειμένου να
αποδεικνύεται πως καλύπτονται οι επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (όπως για παράδειγμα
τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/prospectus/φυλλάδια) και την εμπορική ονομασία του είδους καθώς
και την επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και την χώρα παραγωγής και συσκευασίας.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους
ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που
παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται από τις αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης.
Η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον προληπτικό έλεγχο της
διαχειριστικής αρχής, ενώ λόγω της εκτιμώμενης αξίας δεν θα τεθεί υπό τον προσυμβατικό έλεγχο και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4146/2013).
Για το σκοπό του ελέγχου από την Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ η αναθέτουσα αρχή θα
υποβάλει το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφα τα
σχέδια των συμβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, οι συμβάσεις δεν θα υπογραφούν.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις των κάτωθι:
1.
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ τ. Α΄
114/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), όπως ισχύει.
3.
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
4.
Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης.
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Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 και ισχύει.

5.

6.
Της με αρ. Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017
τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του
ΚΗΜΔΗΣ.
7.
Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
8.
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
9.
Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

10.
Της Αριθ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/Β΄) με θέμα Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
11.
Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").
12.
Την Εκτελεστική απόφαση (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 Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
13.
Την υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β ́770/30.04.2015) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
14.
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».
15.
Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 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 Ευρωπαικού 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 ιδίως στο άρθρο 45
αυτού.
16.
Την αριθ. 167/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής
17.
Την
αριθμ.
Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015
(ΦΕΚ
1064/Β’) υπουργική απόφαση
«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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18.
Το από 29/06/2015 Πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης «Συνεργασία στην Ροδόπη»
19.
Το ΦΕΚ 2205/13-10-2015 τ. Β «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 20152016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
20.
Tο ΦΕΚ 770/30.04.2015 τ. Β. με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.).»
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Την με αριθμ. Πρωτ. 1037/20-5-2016 (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΔ) Απόφαση ένταξης στο
πρόγραμμα.
22.
Την υπ. αρίθμ. Δ23/οικ./46856/3781/13-10-2016 υπουργική απόφαση του Υπουργείου
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016¨»
23.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03.10.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3670/19.10.2017) για την παράταση
του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του οικονομικού αντικείμενο έως την 31η/03/2019.
24.
Την υπ’αριθμ. 1055/21.11.2017 (ΑΔΑ:6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ) απόφαση τροποποίησης των Πράξεων
της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.
25.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ./29535/2150/17-7-2018 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3143/31-7-2018) για την παράταση
του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2019 και του οικονομικού αντικείμενο έως την
31η/03/2020.

21.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Διακήρυξη.
β) Ειδική και Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.
γ) Τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός {Εκτιμώμενη Αξία}.
ε) Προσφορά αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο - Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου .pdf και
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (η
πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 1,00 % επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των ειδών για τα οποία υποβάλλει
προσφορά.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων
είδους/ειδών (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
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Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού ο
υποψήφιος προμηθευτής να αναγράφει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το/τα
είδος/είδη για τα οποία συμμετέχει και δίνει προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες, οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται
σε 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη του ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις , ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Ανακοίνωση Αποτελέσματος- Σύναψη σύμβασης
Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και ισχύει, θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει.
Οι συμβάσεις συντάσσονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του καθενός από τα προαναφερόμενα νομικά
πρόσωπα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάσει του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του
ν. 4129/2013, όπως ισχύει (Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4146/2013. Απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ),
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη
υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστωθεί ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 6ο – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν 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, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση 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 αρμοδιότητάς τους.
Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του αναδόχου,
αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν
υπόκειται.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Τόπος και χρόνος παράδοσης
Τόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται τα παρακάτω:
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα στο σημείο που του
υποδεικνύεται.
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και
209 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Το σύνολο της ποσότητας των ευπαθών ειδών και μη ευπαθών ειδών που παραγγέλλεται κάθε φορά από
τον επικεφαλής εταίρο - Δήμο Κομοτηνής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα παραδίδεται, εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραγγελία (τηλεφωνικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), στις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, όπου γίνεται καταμέτρηση της ποσότητας
και ποιοτικός έλεγχος των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Μετά την παραλαβή των ειδών
από την αρμόδια επιτροπή ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα προϊόντα στα σημεία διανομής που θα του υποδείξει
ο Δήμος Κομοτηνής. Τα σημεία διανομής βρίσκονται στον Δήμο Κομοτηνής, στον Δήμο Αρριανών, στον Δήμο
Ιάσμου και στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών. Σε περίπτωση που τα είδη είναι ευπαθή, όπως το είδος 2
«Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο» το φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου θα παραμένει στο σημείο διανομής
μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής. Ειδικά για το Nωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) και δεδομένου
ότι πρόκειται για ευαλλοίωτο είδος, εάν μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας παράδοσης για οποιοδήποτε
λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής δεν διανεμηθεί όλη η ποσότητα στους ωφελούμενους, τότε ο
Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα προκειμένου να τα
αποθηκεύσει προσωρινώς σε δικούς του κατάλληλους αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους, ούτως ώστε η
ποσότητα αυτή να αναδιανεμηθεί εντός των επόμενων δυο ημερολογιακών ημερών της προγραμματισμένης
διανομής. Σε περίπτωση που η δεύτερη ή τρίτη ημερολογιακή ημέρα δεν είναι ημέρα διανομής σύμφωνα με το
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πρόγραμμα διανομής ή και μετά την δεύτερη και τρίτη ημέρα διανομής υπάρχει αδιάθετη ποσότητα, τότε ο
Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα, να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει
σε κοινωνικές δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες θα βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του Νομού Ροδόπης ώστε να προωθηθούν σε συσσίτια αυθημερόν την 3η ημέρα.
Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή με δικά του ή
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμοδία Ειδική Επιτροπή Παραλαβής ΤΕΒΑ του Επικεφαλής
Εταίρου/Δικαιούχου.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το σύνολο της παραδοθείσας ποσότητας, καθώς και –σε τυχαίο και
αντιπροσωπευτικό δείγμα της παραδοθείσας ποσότητας-:
• Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας
και συνθηκών υγιεινής
• Τα γενικά και μακροσκοπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υπό παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016
• Την συσκευασία και τις απαιτήσεις επισήμανσης των ειδών
Εφόσον από τα μέλη της Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους
όρους της σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της μελέτης και της κείμενης
νομοθεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο είδος
που να τις πληροί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών με δικές του δαπάνες. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση
ελαττωμάτων ή ελλείψεων στις συσκευασίες των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την καθ’ ολοκληρίαν
απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας Αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 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 προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016,
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 Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά 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 υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Ποινικές ρήτρες
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του
Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής 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.
Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως
κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα
ελέγχει με βάση την παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη
συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης του προσκομιζόμενου είδους.
Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να
γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από
τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η
αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή
παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί.
ΆΡΘΡΟ 9ο - Πλημμελής κατασκευή
Ο προμηθευτής λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα προς προμήθεια είδη
θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Θα πρέπει να καλύπτουν όλους
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και
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Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και να προέρχονται από νομίμως
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες
(2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια
ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Πληρωμή
Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων
τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου το αργότερο
μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον
ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της
παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του
προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.
ΆΡΘΡΟ 11ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13
(ΦΕΚ 167 Α΄/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου
4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της
απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί
του χαρτοσήμου.
3) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η κράτηση της απόφασης
αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου.
4) 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.
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5) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
6) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής.
7) Τον/Τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της
διακήρυξης (αναλογικά), καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί
κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο και
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του.
ΆΡΘΡΟ 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσης, τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και την εμπορική
ονομασία του είδους καθώς και την επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και την χώρα παραγωγής και
συσκευασίας. Στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να
υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού οποιοδήποτε δικαιολογητικό είναι απαραίτητο προκειμένου να
αποδεικνύεται πως καλύπτονται οι επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (όπως για παράδειγμα
τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/prospectus/φυλλάδια). Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν
αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Ο Δήμος Κομοτηνής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών
διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνουν απαραίτητο.
Άρθρο 13ο - Υπεργολαβία
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.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 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.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

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.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Υπάλληλος του Τμήματος
Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού,

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κομοτηνή 14/ 11/ 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ.

Υπηρεσιών
Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Ζωή Πολίτου

Αθανάσιος Βίβογλου

ΠΕ Διοικητικού

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
“Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της
πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
•

•
•

•

•

Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές και
υγειονομικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί παραγωγής – συσκευασίας
και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ) και να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι σχετικοί κρατικοί φορείς.
Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788
Β΄/87) όπως έχει τροποποιηθεί και τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή,
σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. Οι ποσότητες των συσκευασιών
μπορούν να έχουν μία απόκλιση το πολύ δέκα τοις εκατό (+ - 10%) από αυτές που
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται
σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση μαζί με σακούλες.
Σε όλες τις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».

1. Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο (1 λίτρο)
1. Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που
παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας
του ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς
και με τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
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2.1.
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου στον
Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ΚΤΠ).
2.1.2. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.
2.2.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία
των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70.
2.2.2. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του
ελαιολάδου. με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%.
2.2.3. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες
προς αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής.
2.2.4. Να μην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς
επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση
τάγγισης).
2.3.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα ποιοτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου πρέπει
να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2.3.2. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της
ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα
μέταλλα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.).
2.4.
Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
2.4.1. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους
μικροοργανισμούς.
3.
Συσκευασία
3.1.
Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους
κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία) καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου ±
10%.
3.2.
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.
3.3.
Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να
είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
3.4.
Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.
Επισημάνσεις
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Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
4.1.
Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5,
& 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’
ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους
χαρακτήρες:
•
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).
•
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 καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου.
•
Ο προσδιορισμός της καταγωγής.
•
Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx), εφόσον είναι ελληνικής προέλευσης.
•
Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη θερμότητα).
•
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.
•
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).
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
4.2.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•
Η επωνυμία του αναδόχου.
•
Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).
•
Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο.
•
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».
•
Ο αριθμός της σύμβασης.
5.
Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
Οι συσκευασίες με το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό, σκιερό και ξηρό
περιβάλλον.
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

2. Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο
«Nωπό κρέας κοτόπουλου» εννοείται το κρέας κοτόπουλου το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί
με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από – 2° C και
όχι υψηλότερη από + 4° C.
2.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1.
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το κοτόπουλο 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.
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2.1.2. Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν.
852/2004 & Καν.853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και
ΕΚ 1308/2013), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.1.3. Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης).
2.1.4. Να προέρχεται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά
αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER).
2.1.5. Να είναι ταξινομημένο ως ποιότητας «Α» σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ
1308/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.1.6. Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη
σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή για την εμπορία Νωπού κρέατος πουλερικών.
2.1.7. Το κοτόπουλο να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά
την σφαγή και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
2.1.8. Να προέρχεται από σφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία.
2.1.9. Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την
αρμόδια Υπηρεσία.
2.1.10. Να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής το πολύ 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
2.2.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα, δηλαδή δε θα πρέπει να περιέχουν
σπλάχνα και εντόσθια, κεφάλι και άκρα από τον ταρσό και κάτω.
2.2.2. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος
ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να
υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς.
2.2.3. Δε θα πρέπει να περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα
στελεχών (άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα
πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες.
2.2.4. Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς
ορατές κηλίδες αίματος, εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα
σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και αλλοιώσεις από κτυπήματα, καθώς και ίχνη
προηγούμενης κατάψυξης.
2.2.5. Το χρώμα και η οσμή του κρέατος να είναι χαρακτηριστικά του είδους, το δε χρώμα του
δέρματος να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο.
2.2.6. Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, όπως επίσης
και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή τους και να τα καταστήσουν ακατάλληλα
για ανθρώπινη κατανάλωση.
2.3.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το κοτόπουλο 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).
2.4.
Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
2.4.1. Το κοτόπουλο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως
προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella typhimurium και Salmonella
enteritidis (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2011).
3.
Συσκευασία
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3.1.
Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισμός) θα πρέπει να
συσκευάζεται σε «δισκάκι» με διαφανή μεμβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία). Το καθαρό βάρος
του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται περίπου στα 1.500 γραμμάρια (± 10%).
3.2.
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).
3.3.
Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα).
3.4.
Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία),
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.
Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του τροφίμου, πρέπει να είναι
σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
4.1.
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:
•
Το είδος ‘‘Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’
•
Η κατηγορία ποιότητας «Α».
•
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ‘‘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 καταλληλότητας και αναγνώρισης.
•
Η χώρα καταγωγής.
•
Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και σήμανση καταλληλότητας.
•
Η ημερομηνία σφαγής.
•
Οδηγίες συντήρησης.
•
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
•
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» 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.
4.2.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•
Η επωνυμία του αναδόχου.
•
Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
•
Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
•
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».
•
Ο αριθμός της σύμβασης.
5.
Διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς
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Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία όχι
κατώτερη από -2οC ούτε ανώτερη από +4οC. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε
χειρόγραφα αρχεία, που θα είναι διαθέσιμα στον έλεγχο.
Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες
θερμοκρασίας (όπως και στη συντήρηση) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν
επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
14/11/2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ.

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Ζωή Πολίτου

Αθανάσιος Βίβογλου

ΠΕ Διοικητικού

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού

Ο Υπάλληλος του Τμήματος
Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού,
Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π.
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ)
EIΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

1 λίτρο

6,64 €

13%

0,86 €

7,50 €

31.200

207.168,00 €

26.931,84 €

234.099,84 €

1,5 κιλό

4,87 €

13%

0,63 €

5,50 €

19.500

94.965,00 €

12.345,45 €

107.310,45 €

302.133,00 €

39.277,29 €

341.410,29 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Υπάλληλος του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 14/11/2018

Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών

ΕΛΕΓXΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ.

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Ζωή Πολίτου

Αθανάσιος Βίβογλου

ΠΕ Διοικητικού

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
“Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π.
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α
1

2

3

3
4

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης
Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο δύναται να απαγορεύσει την
προμήθεια αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου.
Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και κάθε φορέας για τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, έχουν το
δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές
κριθεί απαραίτητο.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών
προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος της προμήθειας θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν
τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5

6

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα είδη, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προδιαγραφών των ειδών αυτών, ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο.
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα
παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που
ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος Κομοτηνής θα προβεί σε όλες από το
νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ηλεκτρονική υπογραφή νομίμου εκπροσώπου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΝΑΙ

ΝΑΙ

