
 
 
 
 
 

 

    Καρπενήσι, 8 Οκτωβρίου 2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 208998/3458 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι  
Πληροφορίες : Ν. Δροσίνη  
Τηλέφωνο : 2237350713   
Αριθμ. Τηλεομ. : 2237350726   
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : n.drosini@evr.pste.gov.gr  
     

 
 
 
 
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 40.159,74 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

 

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας- Κ.Σ. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) 
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.159,74 €  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ομάδας για τις ομάδες: Α: ΜΕΛΙ, Β: 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, Γ: ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, Δ: ΖΑΧΑΡΗ, Ε: ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΣΤ: ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), αποτελεί υποέργο της ανωτέρω πράξης και είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» με κωδικό MIS 5000186, είναι 
δε εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016ΣΕ09380012. 

 
Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή όλες τις Ομάδες. Προσφορά που 

αφορά μέρος κάποιας ΟΜΑΔΑΣ δεν γίνεται αποδεκτή. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται 
για κάθε Ομάδα χωριστά. Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται για το 
σύνολο της προμήθειας της κάθε ομάδας, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 

 

 
 

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

 

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

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 
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ΕΙΔΟΣ: 
 

 

ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΖΑΧΑΡΗ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

 

CPV: 15831600-8 (ΜΕΛΙ), 15411110-6 (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), 15851100-9 (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ), 15831200-4 
(ΖΑΧΑΡΗ), 33711610-6 (ΣΑΜΠΟΥΑΝ), 39831200-8 (ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ)  
 
 

 Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:   12-10-2020 
    

 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr 
    

 Κωδικός ΝUTS: GR243 EVRYTANIA 
      

 

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν σύμφωνα και με το άρθρο 25 Ν. 4412/2016 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες κλπ που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
του παρόντος διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αριθμ. αποφ. 158/2016 
– ΦΕΚ Β΄ 3698/2016). 

 

Εγγύηση συμμετοχής : Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με το 
εδαφ. Α’, παρ.1, άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 

Τόπος αποστολής προμηθειών : Α) αποθήκη Δήμου Καρπενησίου (Ζορμπά 11-15, 
Καρπενήσι, 36100) , Β) Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών – (για τα προϊόντα που 
χρειάζονται ψυγείο) (Ιερού Λόχου 1, Καρπενήσι, 36100) 

 

Χρόνος , τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών : 
 

α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών της Π.Ε. Ευρυτανίας, στην 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Γ. Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι, στις 21 Οκτωβρίου 2020, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 το πρωΐ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η προθεσμία παραλαβής 
προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της  
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ Ν. 4412/2016. 

 

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
 

Διάρκεια Σύμβασης- Χρόνοι παράδοσης 
 

• Τα προϊόντα θα παραδοθούν τμηματικά από την 15η ημέρα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021 για όλες τις Ομάδες. 

 
• Ο αριθμός των παραδόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5). 

 

 
 

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

 

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

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 
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Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ενστάσεις : 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης.Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό 
συμβούλιο.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύφος του ανωτέρω 
παραβόλου. 

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση α) στην 
ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. www.pste.gov.gr β) στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας 
γ) σε λοιπούς φορείς όπως επιμελητήρια, ενώσεις κλπ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τέλος,   
η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ για τη λήψη ΑΔΑΜ και η Προκήρυξη (περίληψη) στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανάρτηση και λήψη ΑΔΑ. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 
Η σχετική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται και χορηγείται, μετά από αίτηση 
κάθε ενδιαφερόμενου, από την Π. Ε. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, 
Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες Ν. Δροσίνη, τηλ 2237350713. Το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη 
διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την 
αναθέτουσα αρχή , τηλ. 2237350713. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

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

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 
 

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