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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

« Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, 
αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, 
φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα 
πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
«ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου». 

   

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) « Διοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄) περί 
κατάργησης αντικατάστασης διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Σχετικά με την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και την αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
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και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».  

11.Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

12.Την αριθμ. 112616/9465/13.10.2017 (ΑΔΑΜ 17PROC002094968) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού 
Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο Προμήθεια Ειδών 
Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» 

13.Την αριθμ. 4/176/30.01.2019 (ΑΔΑ 7ΜΚΔ7Λ9-ΖΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου περί Έγκρισης του Πρακτικού 6/24-01-2019 της Επιτροπής Διενέργειας 
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών 
προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις 
Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 
1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  Η απόφαση 
αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. 43757/26.03.2019 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΟΞ0ΟΡ1Γ-
Ξ77). 

14.Το Αριθ. Πρωτ. οικ.721/20-08-2019 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με τη 
διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή σύμβαση και τις συναφθείσες συμβάσεις με 
τους αναδόχους.  

15.Τις αριθμ. οικ.132676/8521/02-09-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και οικ. 138928/8845/23-09-
2019 (ΦΕΚ 3550/Β΄) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με Ορισμό Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων και 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα. 

16.Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ – Πίνακας 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Ηπείρου», καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. 

17.Την αριθ. Α/Α:309/οικ.182/17-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 308 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

18.Την αριθμ. 13/732/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκαν: α)η διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και οι 
όροι της διακήρυξης αυτού για την παροχή  υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης (ξηράς 
αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη (1-4οC), συντήρησης , φορτοεκφόρτωσης τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, έως ότου  δοθούν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της 
Κοινωνικής  Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας, και β)η συγκρότηση επιτροπής του 
ανωτέρω διαγωνισμού. 

19.Την ανάγκη για την παροχή  υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & 
συντήρηση υπό ψύξη (1-4οC), συντήρησης , φορτοεκφόρτωσης τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής, έως ότου  δοθούν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  Σύμπραξης 
«Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας».  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

     Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, 
αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης 
και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού 
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προϋπολογισμού επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα   ευρώ (7.830,00€) με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα 
γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕ 093/8 ΚΩΔ 2016ΣΕ093800445000127, ΟΠΣ5000127 
"Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 
παροχή συνοδευτικών μήτρων 2015 - 2016" ΠΕ  Άρτας. 

 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. στη 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από την αρμόδια 
Επιτροπή  της Π.Ε. Άρτας.  

        Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

    Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης, εγκατεστημένα σε:  

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,  
β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ,  
γ) 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) 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.  
   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νοµική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νοµικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της σύβασης.  

     Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

      Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων 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: 

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 (Α΄ 48), 

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 Οκτωβρίου 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 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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 (Α΄ 215). 

     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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
τους διαχειριστές. 

    Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

     Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου 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.   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   

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 οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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 προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.      
           Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο, 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 
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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 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
3.     Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 προκύπτουσα 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) 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 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 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 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 συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.       
4. Ο προσφέρων 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. 
5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1., 2. περ. γ) και 3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
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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. 
6. 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. 
7. 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 ανωτέρω λόγοι 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 τον 
διαγωνισμό. 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, δύναται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά,  
αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στη 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης – 
Τ.Κ.:47132- Άρτα), μέχρι και την 10-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  :  860/28-05-2020 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  10-06-2020, ώρα 10:00 π.μ.   

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

      Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα Υπηρεσία μέχρι 
την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η 
Π.Ε. Άρτας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
παραπάνω προβλεπόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
 
Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης  
      Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για να θεωρηθούν έγκαιρα υποβάλλονται 
εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 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 τέσσερις (4) 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 που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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      Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121, παρ.5 
του ν. 4412/2016). 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνουν τα εξής: 

   (α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική προσφορά» και 
   (β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

Α. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ως Δικαιολογητικά Συμμετοχής το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 το οποίο 
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της 
παρούσας Διακήρυξης. 
       Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος IV της παρούσας 
Διακήρυξης, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να το συμπληρώσουν και να το 
καταθέσουν, καθώς και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ: 
Κατά την υποβολή του τυποποιημένο Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 

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 τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και 

φορολογικής ενημερότητας απαιτείται να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς τους . Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό 
ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα που απαιτούνται για την 
κάλυψη της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/2016. Το πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας να έχει εκδοθεί για κάθε νόμιμη χρήση και της ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας & επικουρικής) για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Τεχνική Προσφορά τους, η οποία 
περιλαμβάνει μια  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, 
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 Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους των απαιτήσεων – υποχρεώσεων – 
τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι Τεχνική Μελέτη Τεκμηρίωσης της 
παρούσας διακήρυξης, 

 Τα αναγραφόμενα στοιχεία της προσφοράς τους είναι αληθή και ακριβή, 
 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής του παρόντος διαγωνισμού, 
 Κατέχω την Νόμιμη/ες άδεια/ες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης 

από την/τις Αρμόδια/ες Υπηρεσία/ες για την αποθήκευση, διατήρηση προϊόντων, υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος και υπό ψύξη και θα την/ις υποβάλλω εφόσον αναδειχθώ 
μειοδότης, 

 Το προσωπικό της επιχείρησης μου είναι υγιές και έχει βιβλιάριο/πιστοποιητικό  υγείας, 
που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα, τα 
οποία θα υποβάλλω εφόσον αναδειχθώ μειοδότης. 

 Το ακίνητο μου διαθέτει νόμιμη άδεια από αρμόδια πολεοδομική αρχή και πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας, τα οποία θα υποβάλλω εφόσον αναδειχθώ μειοδότης. 
 
 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και 
αριθμητικά, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται ο 
διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης. 
      Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙ΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των 
υπηρεσιών σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από 
τον κοινό εκπρόσωπο. 
     Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής στο χρόνο ισχύος της σύμβασης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ. 
Η σχετική δαπάνη θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση. 

Οι (υπο) φάκελοι δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 
είναι σφραγισμένοι και φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις 
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μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102, 
παρ. 1 του Ν.4412/2016. 

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διακήρυξη περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία 
θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν τη 
λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από τους διαγωνιζόμενους, κατά 
ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές 
δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως και 
την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

     Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

     Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού. 
Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην 
περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Π.Ε. Άρτας απαιτεί από τους οικονομικούς 
φορείς να παρέχουν εγγράφως πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
88 και 89 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής 
οικονομικής προσφοράς. 

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, δημόσια, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και μπορούν να παρευρίσκονται οι 
προσφέροντες ή νομίμως εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποι τους με παραστατικό εκπροσώπησης, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες.  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται όλα τα 
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται. Ακολούθως, η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην 
εξέταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, καθώς και στην αξιολόγηση των 
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τεχνικών προσφορών. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία του ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού, η επιτροπή 
διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, 
συντάσσοντας για το σκοπό αυτό πρακτικό που υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο για τις 
περαιτέρω ενέργειες. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 
των οικονομικών φορέων. (Άρθρο 90 Ν. 4412/2016). 

 

 
 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο µε τη 
σήµανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της 
παρούσας Διακήρυξης. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 
πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων των εν λόγω 
οικονομικών φορέων ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.   

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της παρ.3 περ. (β) της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας 
Διακήρυξης. 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. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το   οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς φορολογικές υποχρεώσεις τους ή αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής τους 
και να έχουν εκδοθεί για συμμετοχή σε διαγωνισμό. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο 
για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
        ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν, την ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, κατά τα 
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οριζόμενα στην ενότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά». 

IV.  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. 

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, 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.   

V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.    

VI. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 περ. α, γ-η, και στην παρ. 7 της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της 
παρούσας Διακήρυξης. 

VII. Νομιμοποιητικά έγγραφα 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 (π.χ.  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. Στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση προσκομίζει Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και τις 
μεταβολές της.  

VIII. Νόμιμη/ες άδεια/ες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης από 
την/τις Αρμόδια/ες Υπηρεσία/ες για την αποθήκευση, διατήρηση προϊόντων, υπό συνθήκες 
περιβάλλοντος και υπό ψύξη . 

IX. Τα βιβλιάρια/πιστοποιητικά  υγείας του προσωπικού  της επιχείρησης τα οποία 
αποδεικνύουν ότι είναι υγιές και δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. 

X. Νόμιμη άδεια από αρμόδια πολεοδομική αρχή . 
XI. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

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. 

       Σε περίπτωση συμμετοχής Συνεταιρισμού εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υποβάλλουν 
και Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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     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. 

      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. 

 
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. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 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).   

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό (Περιφέρεια Ηπείρου- 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών).  
γ)  Ο τίτλος της διακήρυξης.  
δ)  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.    

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο 
μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από 
τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται.   

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Η 
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση της ανωτέρω απόφασης 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί 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 κ.λ.π., επί αποδείξει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης γίνεται και στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα 
στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, καταθέτοντας και την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016. 

Η εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 Ως χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της έως 31-12-2020. 
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 

προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η 
απόφαση κατακύρωσης και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).   

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 
α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 
β)  Τον εκδότη. 
γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
δ)  Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε)  Το ποσό που καλύπτει. 
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται. 
ζ)  Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

ια)  Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης όπως: 
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i.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο  (2) 
μήνες του συμβατικού χρόνου (31-12-2020), ήτοι 28-02-2021. 

ii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 
γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ Α΄139) 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. 

 Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης» 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα γίνεται όπως ορίζεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016, με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας, που συγκροτείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 
 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προμηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Όταν δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην προθεσμία που ορίζεται από τη 

διακήρυξη. 
β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. 
 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται, με ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προμηθευτή μέρους ή του συνόλου 
των υπηρεσιών, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της αμοιβής δύναται να πραγματοποιείται είτε τμηματικά είτε εφ’ άπαξ μετά την 
πλήρη ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οριστική παραλαβή τους, από την αρμόδια 
Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, 
που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

  
Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και 

στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.  

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται στη κρίση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.  Η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη:  
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α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
β) η προσφορά του αναδόχου, και 
γ) οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.                                                                                   
3. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται 

ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
4. Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και 

άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων της έναντι του αναδόχου.  
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς εκτέλεση υπηρεσιών αναλύονται στο σχετικό παράρτημα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  διακήρυξης.  
 
 
 
 

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      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, 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  

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 χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): 
http://www.eprocurement.gov.gr, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην εξής διαδικτυακή 
διεύθυνση της Π.Ε. Άρτας:  www.peartas.gov.gr. 

         

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                           Ε.Π.           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ               
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ            
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                        
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  860/28-05-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας) 

 

 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση 
υπό ψύξη(1-4ΟC), συντήρησης , φορτοεκφόρτωσης και διανομής, τροφίμων & Ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής ,  στα  πλαίσια του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής και  Βασικής  Υλικής 

Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015 - 2016», με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016»,  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», όπου το ο Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης 
παρατείνεται έως την 31/12/2020  και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31/12/2023 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): 5000127 

1. Χρηματοδότηση: 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 
Ε0938). 

2.Φορέας Υλοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
Π. Ε Άρτας, κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας διακήρυξης ή οιαδήποτε Υπηρεσία ορίσει 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ημερομηνία λήξης της πράξης:  

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο της Πράξης ως ημερομηνία λήξης έχει οριστεί, μετά την 
εγκριθείσα παράταση, η  31-12-2020. 

4. Αριθμός ωφελουμένων του προγράμματος:  

Κατά την χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσης: 3419  άτομα (1749 αιτήσεις) 

5. Διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία  υπογραφής της και  λήγει την 31-12-2020.  

6. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή  υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης (ξηράς 
αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη (1-4ΟC), συντήρησης , φορτοεκφόρτωσης τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής, έως ότου  δοθούν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  
Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας». Ταυτόχρονα οι εν λόγω χώροι θα χρησιμοποιούνται 
και ως σημείο διανομής των υπό διάθεση προϊόντων  δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  
Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας» 

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται: α) Η παραλαβή και προσωρινή 
αποθήκευση  τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, υπό συνθήκες περιβάλλοντος ( ξηρά 
αποθήκευση) και υπό συνθήκες ψύξης (1-4οC, β) Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης (μεταφορά και 
τοποθέτηση των προϊόντων με κατάλληλα οχήματα στους επιμέρους χώρους αποθήκευσης 
προϊόντων), γ) Η φόρτωση και τοποθέτηση των αποθηκευμένων προϊόντων (τρόφιμα  &  είδη 
βασικής υλικής συνδρομής) σε οχήματα των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, με σκοπό να δοθούν  
στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), δ) Η ύπαρξη χώρου  τουλάχιστον 
15m2, όπου θα υπάρχει γραφείο και  τρία, ελαχίστως, καθίσματα, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος 
αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος. Στον εν λόγω χώρο θα υπάρχει tablet, όπου θα 
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παρακολουθούνται οι εισροές και εκροές προϊόντων από την Κεντρική αποθήκη του Προγράμματος 
ΤΕΒΑ,  ε) Ύπαρξη χώρου, τουλάχιστον 50  m2,  δημιουργίας Πακέτων Τροφίμων και Ειδών Βασικής 
Υλικής Συνδρομής. Ο υπεύθυνος υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος σε συνεργασία με 
υπάλληλους των υπόλοιπων Εταίρων του Προγράμματος, όταν κρίνεται απαραίτητο θα προβαίνουν σε 
δημιουργία πακέτων με συγκεκριμένο αριθμό  τεμαχίων προϊόντων ανά συσκευασία που θα πρέπει να 
παραδίδονται  σε  διανομή στους δικαιούχους του Προγράμματος,  στ) Ύπαρξη χώρου διανομής, κατά 
προτίμηση κλειστός ή προστατευόμενης με στέγαστρο ή φορητές ομπρέλες, όπου μπορεί να γίνεται 
και η απευθείας χορήγηση των υπο-διανομή προϊόντων, σε όσους δικαιούχους δηλώσουν ότι 
επιθυμούν την παραλαβή των προϊόντων που δικαιούνται  από τους χώρους της «Κοινωνικής 
Σύμπραξης Π.Ε Άρτας – Περιφέρεια Ηπείρου» και η) Η μεταφορά και επανατοποθέτηση για 
προσωρινή αποθήκευση των τροφίμων και λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής,  τα οποία δεν 
κατέστη δυνατή η διανομή τους στους δικαιούχους. 

 

7. Αποθηκευόμενα Είδη 

Η αποθήκευση θα αφορά τα κάτωθι είδη: 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ   20.045 ΤΕΜΑΧΙΑ 
2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  18.396 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ»  14068  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 400ΓΡ. 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΞΗΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΠΑΡΘΕΝΟ  22.023 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 

2 
ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΕΒΑΠΟΡΕ»  28.557 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 415 gr 
3 ΑΛΕΥΡΙ  50.589 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
4 ΦΑΣΟΛΙΑ 14.703 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 500 gr 
5 ΦΑΚΕΣ 19.302ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 500 gr 
6 ΖΑΧΑΡΗ 14.862 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 33.148 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 500 gr 
8 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 14.842 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 400 gr 
9 ΜΗΛΑ 27.594 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 27.594 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
11 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 18.393 ΤΕΜΑΧΙΑ 
12 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  13.797 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 1 LT 
13 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 18.396 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 400 gr 
14 ΣΑΠΟΥΝΙ 18.396 ΤΕΜΑΧΙΑ 
15 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 18.396ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 400 gr 

Επισημαίνεται ότι: 
Οι αποθηκευόμενες κάθε φορά ποσότητες  προϊόντων θα είναι υποδιαίρεση των συνολικών 

ποσοτήτων και εξαρτώνται από τις διανομές που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη χρονική διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. 
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8. Αναλυτική περιγραφή  απαιτήσεων  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή  υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης (ξηράς 
αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη (1-4ΟC), συντήρησης , φορτοεκφόρτωσης τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής, έως ότου  δοθούν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  
Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας». Ταυτόχρονα οι εν λόγω χώροι θα χρησιμοποιούνται 
και ως σημείο διανομής των υπό διάθεση προϊόντων  δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  
Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας» 

 Τα ανωτέρω αποτελούν δράσεις που ανήκουν στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του Κύριου Εταίρου της  
Κοινωνικής  Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας», ήτις η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

α1) Αποθήκευση  τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, υπό συνθήκες περιβάλλοντος 
(ξηρά αποθήκευση), τα οποία θα εισέρχονται θα τους προμηθευτές με τους οποίους θα υπογράψει 
συμβάσεις η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ή από δωρεές  και Προγράμματα που πραγματοποιούνται 
από άλλους φορείς π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κτλ. Η μεταφορά και η 
τοποθέτηση των προϊόντων με κατάλληλα οχήματα  στους επιμέρους χώρους αποθήκευσης. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να πραγματοποιούνται είτε σε ενιαίο χώρο, είτε σε χώρο που να 
αποτελείται και από περισσότερους επιμέρους αποθηκευτικούς χώρους και θα πρέπει να είναι  τέτοιων 
διαστάσεων ώστε να μπορεί να αποθηκευτούν εφ’ άπαξ  το ½ των ποσοτήτων προϊόντων ξηρά 
αποθήκευσης που αναφέρονται στην παρούσα και επιπλέον  τέσσερις  (4) τόνους οπωροκηπευτικών ή 
άλλου είδους προϊόντος, υπό μορφή παλετών ύψους το μέγιστο 2 m, τα οποία μπορεί να τύχει να 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο όταν ταυτόχρονα ενεργοποιούνται Προγράμματα που προέρχονται από 
άλλους φορείς π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κτλ.και έχουν ως αποδέκτες τους 
δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Η αποθήκευση των προϊόντων θα γίνεται με την μορφή σύνθεσης παλέτας, 
ώστε τα προϊόντα να μην έρχονται σε επαφή με το δάπεδο του χώρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν 
διάδρομοι πάτους 1,50 m ανάμεσα των παλετών, ώστε να μπορεί να γίνεται μακροσκοπική 
επιθεώρηση των αποθηκευόμενων προϊόντων, καταμέτρηση αυτών και διέλευση χειροκίνητου ή 
μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου μεταφοράς προϊόντων. Στους προαναφερόμενους χώρους θα 
πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος  σε εμφανές σημείο 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σχεδιάγραμμα 1). 

α2) Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση  τροφίμων υπό συνθήκες ψύξης (1-4ο C), έως ότου  
δοθούν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της «Κοινωνικής  Σύμπραξης Π. Ε Άρτας – περιφέρεια Ηπείρου». 
Ο εν λόγω χώρος μπορεί να είναι  ενιαίος ή να αποτελείται και από περισσότερους επιμέρους 
αποθηκευτικούς χώρους και θα πρέπει να είναι  τέτοιων διαστάσεων ώστε να μπορεί να 
αποθηκευτούν τουλάχιστον το  25 % των ποσοτήτων προϊόντων υπό ψύξη αποθήκευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσης και  επιπλέον (ένα)   1 τόνο τροφίμων που χρήζουν 
συντήρηση υπό ψύξη (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα), τα οποία μπορεί να τύχει να συνυπάρχουν στον 
ίδιο χώρο όταν ταυτόχρονα ενεργοποιούνται Προγράμματα που προέρχονται από άλλους φορείς π.χ. 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κτλ. ή από δωρεές και έχουν ως αποδέκτες τους 
δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Στους προαναφερόμενους χώρους θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την 
επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος  σε εμφανές σημείο. 

 α3) Η φόρτωση και  τοποθέτηση  αποθηκευμένων προϊόντων (τρόφιμα  &  είδη βασικής υλικής 
συνδρομής)  σε οχήματα των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, με σκοπό να δοθούν  στους 
τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του Προγράμματος), με κατάλληλα οχήματα τύπου 
περονοφόρα και με τη βοήθεια χειροκίνητων μεταφορικών αμαξιδίων.   

α4)Η μεταφορά μέσα στους χώρους της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ και η επανατοποθέτηση όσων 
προϊόντων δεν απορροφήθηκαν λόγω μη προσέλευσης δικαιούχων,  σε πραγματοποιηθείσες διανομές, 
ακολουθώντας τις «συνταγές διανομών» του συστήματος του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Δεδομένου ότι 
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είναι κανόνας όσα προϊόντα δεν απορροφούνται σε μία διανομή  λόγω μη προσέλευσης 
δικαιούχων, επιστρέφονται στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, προκειμένου να 
ξαναχρησιμοποιηθούν εκ νέου σε νέα διανομή, με την δημιουργία νέας «συνταγής 
διανομής». Προς διευκρίνιση: «Συνταγή διανομής» ορίζουμε την σύνθεση της σακούλας ή του 
πακέτου που θα παραλάβει κάθε δικαιούχος του Προγράμματος ΤΕΒΑ, με βάσει στοιχεία που θα δώσει 
ο υπεύθυνος του Φορέα υλοποίησης του Προγράμματος στο  λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων 
αποθήκης. Η δε σύνθεση  της σακούλας ή του πακέτου πιθανόν να είναι διαφορετικό για κάθε 
ωφελούμενο, δεδομένου ότι λαμβάνεται υπόψη η ταυτότητα των δορυφόρων μελών που πλαισιώνει 
κάθε αίτηση δικαιούχου (δηλ. η σύνθεση της οικογενείας, αριθμός και ηλικία των μελών),  με στόχο 
το μεν να τηρείται η αρχή της ισότητας το δε, μετά το πέρας της διανομής, να απομένουν όσο το 
δυνατόν λιγότερα αποθέματα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. 

α5) Η ύπαρξη χώρου – γραφείου, 10- 15  m2 τουλάχιστον, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος 
αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος. Στον εν λόγω χώρο θα υπάρχει tablet, όπου θα 
παρακολουθούνται οι εισροές και εκροές προϊόντων από την Κεντρική αποθήκη του Προγράμματος 
ΤΕΒΑ. 

α6) Ύπαρξη χώρου και παροχή υπηρεσιών δημιουργίας Πακέτων  (είτε σακουλών) Τροφίμων και 
Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, τα οποία θα δίδονται βάσει προκαθορισμένων «συνταγών 
διανομής» στους δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ.   

α7) Ύπαρξη χώρου, 50  m2 τουλάχιστον,  παροχής  υπηρεσιών διανομής, κατά προτίμηση 
κλειστός ή προστατευόμενης με στέγαστρο ή φορητές ομπρέλες, όπου μπορεί να γίνεται και η 
απευθείας χορήγηση των υποδιανομή προϊόντων, σε όσους δικαιούχους δηλώσουν ότι επιθυμούν την 
παραλαβή των προϊόντων που δικαιούνται   από τους χώρους της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, χωρίς την 
εμπλοκή  επιμέρους εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης.  Ο εν λόγω χώρος μπορεί να αποτελεί και 
φυσική συνέχεια του αποθηκευτικού χώρου/ων του εδάφιου 8, α1 της παρούσης, αρκεί να υπάρχει  
νοητός διαχωρισμός. Στον προαναφερόμενο χώρο θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την 
επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος  σε εμφανές σημείο. 

α8) Αποθήκευση  προϊόντων υπό συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση)  και υπό συνθήκες 
ψύξης (1-4ο C), τα οποία προέρχονται από  δωρεάς προς διανομή στους δικαιούχους του 
Προγράμματος ΤΕΒΑ ή αποθήκευση και  διανομής προϊόντων που προέρχονται από άλλους φορείς 
π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κτλ. και σύμφωνα με την εκάστοτε Υπουργική 
Απόφαση, θα πρέπει να καταγράφονται οι ποσότητες που διανέμονται στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ 
διότι απολογίζονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Προγράμματος. 

α9) Περιμετρικά από το κτίριο, όπου γίνεται διέλευση φορτηγών και σε απόσταση τουλάχιστον 20 
μ. μπροστά από το μέτωπο των φορτώσεων, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλτοστρωμένος δρόμος και να 
μην υπάρχουν λακκούβες όπου λιμνάζουν νερά. 

α10) Η εγκατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 12 χιλ. 
από το κέντρο της πόλης της Άρτας.  
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9. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

9.1  Νόμιμη/ες άδεια/ες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης από την/τις 
Αρμόδια/ες Υπηρεσία/ες για την αποθήκευση, διατήρηση προϊόντων, υπό συνθήκες περιβάλλοντος και 
υπό ψύξη.  

9.2 Τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλα περονοφόρα αμαξίδια – ανυψωτικά  και 4 κατάλληλα 
χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα  αμαξίδια μεταφοράς προϊόντων. 

9.3 Αποχωρητήρια προσωπικού, τουλάχιστον δύο (2) σε αριθμό, τα οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και από τους υπαλλήλους και εθελοντές του Προγράμματος ΤΕΒΑ, οι προδιαγραφές 
των οποίων καθορίζονται από την ισχύουσα Υγειονομική διάταξη. 

9.4 Σύστημα παρακολούθησης των θερμοκρασιών. Τα όργανα καταγραφής θερμοκρασίας & 
υγρασίας πρέπει να είναι σε αντιπροσωπευτικά σημεία, όπου και όσα προβλέπει ο νόμος. Η ύπαρξη 
αυτόματων καταγραφικών, ειδικά στην υπό ψύξη αποθήκευση είναι επιθυμητή. 

9.5 Στις πόρτες των αποθηκευτικών χώρων θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση πλαστικών 
λουρίδων PVC ή αεροκουρτίνες ή ανάλογες εγκαταστάσεις, ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
απώλειες ψύξης όταν ανοίγει η πόρτα και η διείσδυση υγρασίας. Οι πλαστικές λωρίδες θα πρέπει να 
καθαρίζονται τακτικά. 

9.6 Τήρηση  κατά την παραλαβή και εκφόρτωση των συνθηκών και των κανόνων υγιεινής που 
απαιτούν τα συστήματα HACCP των επιχειρήσεων των οποίων αποθηκεύουν τα προϊόντα (Αποδοχή με 
τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης). 

9.7  Πρόγραμμα μυοκτονίας & εντομοκτονίας και να τηρεί κατάλληλο αρχείο. Καθορίζεται ο 
υπεύθυνος του προγράμματος εντός ή εκτός της επιχείρησης. Οι σταθμοί μυοκτονίας θα πρέπει είναι 
αριθμημένοι και χαρτογραφημένοι. Στο έντυπο ελέγχου του προγράμματος θα πρέπει να 
αναγράφονται τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και των διορθωτικών ενεργειών που έγιναν. Οι 
μυοπαγίδες πρέπει να μην επιτρέπουν τη διάχυση του φαρμάκου (κλειστές) και να είναι 
χαρτογραφημένες, καθώς και αριθμημένες με ένδειξη επ΄ αυτών. Τα φάρμακα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Τα φάρμακα φυλάσσονται 
κλειδωμένα μακριά από τρόφιμα και χρησιμοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

9.8 Το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο/πιστοποιητικό  
υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. 

9.9 Το ακίνητο να διαθέτει νόμιμη άδεια από αρμόδια πολεοδομική αρχή και πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας. 

 

10. Τεχνικές προδιαγραφές 

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 12 χιλ. από 
το κέντρο της πόλης της Άρτας 

- Να διαθέτει δάπεδο βιομηχανικού τύπου 
- Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων  
- Να διαθέτει ηλεκτρικό δίκτυο 
- Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης  
- Το καθαρό ύψος του να είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα.  
- Να διαθέτει επαρκή προαύλιο χώρο για φόρτωση – εκφόρτωση εμπορευμάτων και εύκολη 

πρόσβαση φορτηγού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
- Οι διαστάσεις της κεντρικής εισόδου να είναι τουλάχιστον 2 μ (πλάτος) Χ 2,5μ (ύψος). 
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Επισημαίνεται ότι: 

- H διανομή γίνεται με τον συντονισμό, την επιμέλεια και την ευθύνη των εταίρων της  
Κοινωνικής  Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Άρτας» . Η συχνότητα των διανομών και 
η σύνθεση της σακούλας – πακέτου  εξαρτώνται από τον ρυθμό παράδοσης των προϊόντων 
από τους προμηθευτές στους Δικαιούχους και τον τρόπο απορρόφησης των προς διανομή 
προϊόντων από τους δικαιούχους. Επιπλέον, ο αριθμός των διανομών, θα οριστεί από τον 
Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος, σε συνεργασία με τους Επιμέρους Κύριους Εταίρους 
της Κοινωνικής Σύμπραξης, ώστε να εξυπηρετείται κάθε φορά το σύνολο των ωφελούμενων 
οικογενειών, ο αριθμός των οποίων είναι μεταβαλλόμενος κάθε μήνα. 

- Μετά τη διασύνδεση ΚΕΑ – ΤΕΒΑ, η πλατφόρμα παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης 
λειτουργεί ως εξής: 
Το  πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα επικαιροποιείται η πλατφόρμα με τη νέα λίστα ωφελουμένων. 
Όταν πραγματοποιείται η επικαιροποίηση, οι Δικαιούχοι/Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών 
Συμπράξεων ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο. Οι διανομές πραγματοποιούνται στους ωφελούμενους που έχουν εισαχθεί 
στην πλατφόρμα. 

- Ο αριθμός των διανομών, θα ορισθεί από τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος, σε 
συνεργασία με τους Επιμέρους Κύριους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, ώστε να 
εξυπηρετείται κάθε φορά το σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών, ο αριθμός των οποίων 
είναι μεταβαλλόμενος κάθε μήνα. 

- Η σταδιακή προμήθεια των προϊόντων και οι διανομές θα προσδιορισθούν χρονικά με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμες από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

11. Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της σύμβασης θα γίνεται από τον υπεύθυνο Φορέα Υλοποίησης 
της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε Άρτας. Σε 
περίπτωση που κατά τους ανωτέρω ελέγχους, διαπιστωθούν πλημμέλειες κατά την υλοποίηση των 
δράσεων ή κατά την τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να συμμορφωθεί 
στα διορθωτικά μέτρα που θα του προτείνει ο υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης της Αναθέτουσας 
Αρχής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Π. Ε. Άρτας.  
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   ΜΕΡΟΣ Ι    

1. Τύπος Σχεδιαγράμματος  χώρου αποθήκευσης  
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2. Απαιτήσεις χώρων 

Ακολουθώντας τα αναφερόμενα στην παρούσα και το σχεδιάγραμμα του Μέρους Ι 
προκύπτουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:   

- Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση  τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος ( ξηρά αποθήκευση), τουλάχιστον 800 m2 . 

- Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση  τροφίμων υπό συνθήκες ψύξης (1-4ο C), 
τουλάχιστον 50  m2.  

- Χώρος 10  m2 τουλάχιστον,  όπου θα υπάρχει γραφείο και  τρία, ελαχίστως, καθίσματα, όπου 
θα εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος. 

- Χώρος  50  m2 τουλάχιστον,  δημιουργίας Πακέτων  (είτε σακουλών) Τροφίμων και Ειδών 
Βασικής Υλικής Συνδρομής 

- Χώρος όπου θα γίνεται  απευθείας διανομή προϊόντων στους δικαιούχους, κλειστός ή 
προστατευόμενος με στέγαστρο ή φορητές ομπρέλες (για την επαρκή προστασία των 
ωφελούμενων και των προϊόντων),  διαστάσεων τουλάχιστον 50  m2. 
 

3. Στοιχεία σύμβασης – Ελάχιστες τιμές ενοικίασης χώρων και παροχής υπηρεσιών   
- Δεδομένου ότι θα απαιτείται τουλάχιστον για 20 ώρες η χρήση χειροκίνητου ή μηχανοκίνητου 

μεταφορικού μέσου μεταφοράς προϊόντων μηνιαίως 
- Ενδεικτική τιμή ωριαίας  αποζημίωσης  (μίσθωσης)   χειροκίνητου ή μηχανοκίνητου 

μεταφορικού μέσου μεταφοράς τίθεται χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο ωριαίας  αποζημίωσης 
μηχανημάτων, ισάξιου κυβισμού, που αποτυπώνονται στην  Αριθμ. Απόφαση 33/2599/09-11-
2019 της Οικονομικής Επιτροπής  Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΠΣΔ7Λ9-4ΑΧ). 

 

  

Η συντάξασα Η συντάξασα για θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών κτηριακών 

εγκαταστάσεων 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ  ΥΓΕΙΝΟΜΑΚΗ 

 
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

ΤΕ ΠΕΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 
 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ m2 ΤΙΜΗ m2 /μήνα 

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  800 0,6 € 

2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ  50 1€ 

3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ  - 

14 ώρες Χ25 € = 
375 € 

4 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ  ή  ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ  ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ 
ΘΑΛΑΜΟΥΣ   - 

6 ώρες Χ25 € = 
150 € 

5 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - 150€ 

6 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ  - 100 € 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι Ι ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  860/28-05-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας) 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  &  
Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  
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Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ/ΞΗ: 860/28-05-2020 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………. 
ΕΔΡΑ:…………………………………... 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:…………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:………………………….. 
Α.Φ.Μ.: ………………………………… 
Δ.Ο.Υ.: …………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132  ΑΡΤΑ 

 

Για το σύνολο των παρεχόμενων  υπηρεσιών προσφέρουμε συνολική τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)  

……………………………………………………………………….…………………………………………….. (ολογράφως)   

………….. ( αριθμητικώς) 

Η τιμή ανά παρεχόμενη υπηρεσία και το γενικό σύνολο προσφοράς προκύπτουν από τον  

κάτωθι πίνακα: 

 

 

 

Άρτα,  …-…-2020 

Ο Προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή - Σφραγίδα 

 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ m2 
ΤΙΜΗ m2 /μήνα 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ m2 
/μήνα 
με Φ.Π.Α. 

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ………. ……..  € ……..  € 
2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ………. ……..  € ……..  € 

3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΣΤΟΥΣ 

ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ - 14 ώρες Χ … € = … € 14 ώρες Χ … € = … € 

 

4 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  ή  ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ  

ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ - 6 ώρες Χ … € = … € 6 ώρες Χ … € = … € 

 

5 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ……..  € ……..  € 

6 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ - ……..  € ……..  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ……..  € ……..  € 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
T.K.: 47132 - Άρτα 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ………………………………………………………………………..υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ:...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης 

(ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και 
διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. πρωτ. 
860/28-05-2020 διακήρυξης) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής πριν Φ.Π.Α. 
αξίας…………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

 Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή  

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I I I ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  860/28-05-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας) 

 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Άρτα   … ……… 2020 
Αριθμ.πρωτ.: 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & 
συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων 
και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ποσού 
……………………………………….……………………. χωρίς Φ.Π.Α.  

 Στην Άρτα σήμερα ………………….. … …………. 2020, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, οι υπογεγραμμένοι: 
Α. Ο κ. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, ενεργώντας ως νόμιμος  εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας με Α.Φ.Μ:  997908822 Δ.Ο.Υ.:  Ιωαννίνων, και  
Β. O/Η κ. ………………………, νόμιμος εκπρόσωπος, της εταιρείας ………………….., με  Α.Φ.Μ: 
………………………… και Δ.Ο.Υ.: ……….., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής: 
 Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του:  
α) νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 
β) άρθρου 133 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
γ)του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν. 
2. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις αριθμ. οικ.132676/8521/02-09-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και οικ. 138928/8845/23-09-
2019 (ΦΕΚ 3550/Β΄) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με Ορισμό Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων και Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα. 
4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(ΟΠΔ – Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού.  
5. Την αριθ. Α/Α:309/οικ.182/17-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 308 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
μας 
6. Την αριθ. 860/28-05-2020 Διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας, την από ……………….  έγγραφη προσφορά 
του αναδόχου, καθώς και την αριθ. …/……/…-….-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
7.   Το αριθ. πρωτ. ……../….-…-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε 
η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
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Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

    στο/η δεύτερο/η των συμβαλλομένων, ο/η οποίος/α στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την 
υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & 
συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων 
και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.   
      Το συνολικό τίμημα, για την εκτέλεση των υπηρεσιών, ορίζεται στο ποσό των 
………………………………………………………………………………….. (……….€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 
των ………………………………………………… (………€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.. 
      Για την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. 
……………………εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………….……..…………… ποσού 
…………………………………………………………………….…………..……………….. ευρώ (…………………. €). 
 
      Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της αριθ. …………… διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά / απαιτήσεις του  επιχειρησιακού 
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
      Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
Διευθύνουσα Αρχή, θα έχει την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης και το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται υπό την οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση της . 
       Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται 31-12-2020. 
       Η καταβολή της αμοιβής δύναται να πραγματοποιείται είτε τμηματικά είτε εφ’ άπαξ μετά την 
πλήρη ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οριστική παραλαβή τους, από την 
αρμόδια Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ζητηθεί από 
τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

  
     Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και 
στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. 
      Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσας 
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν προκύψει διαφωνία μεταξύ της αναθέτουσας 
αρχής και του αναδόχου θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα 
δικαστήρια της Άρτας.  
       Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην  αριθμ. 860/28-05-2020 διακήρυξη της Π.Ε. 
Άρτας και την έγγραφη προσφορά του αναδόχου. 
        Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και τα 
αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. 
        Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, υπογράφτηκε από τους δύο 
συμβαλλόμενους και έλαβε ο καθένας από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                 Ε.Π. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 
        Π.Ε. Άρτας  

 
Για τον Ανάδοχο 

   

     Βασίλειος Ψαθάς   …………………………. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I V ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  860/28-05-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας) 

 

 
Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  

  

( Τ . Ε . Υ . Δ . )  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή1 και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5006] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως/Άρτα/47132] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. ΚΟΛΙΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [2681361030,33] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.koliou@peartas.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.peartas.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), 
συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα 
πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-
2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας 
Ηπείρου– CPV:63100000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC ………………………………………..] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: αριθ.πρωτ.  860/28-05-2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

 

 

 

α) [……] 
 
 
 

β)(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 
2. δωροδοκία8,9· 
3. απάτη10· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 
ή οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης20, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 
[……][……][……] 

2) Έχουν επιβληθεί σε βάρος  του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής: 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 

[] Ναι [] Όχι 
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«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 προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και 
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ; 

Εάν ναι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[ ]· 

πρόκειται :  
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[ ] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η επιβολή 
προστίμου; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής γ.1) [] Ναι [] Όχι 

απόφασης;  
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι 

δεσμευτική;  
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[ ]· 

έκδοσης απόφασης  
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[ ]· 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη  
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[ ]· 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις25  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων27, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια29 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής30 του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται31, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν32. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Ηπείρου - 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη II, III, IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση 
υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών 
Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής 
Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως 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). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται 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)  που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται 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)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

32 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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