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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που 
ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων 
– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ)» της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας.   

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό 
ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως 
σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση 
κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ)» της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης 
ανάλογα με την εκ νέου παράταση του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου από την Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                     
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος)  Τ.Κ. 48100 - 
Πρέβεζα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. 

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=14534532520439
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 273 που ορίζει ότι 
εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα ακίνητης περιουσίας των περιφερειών είναι αυτές του π..δ. 
30/1996 και του π.δ. 242/1996. 
β. Του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233 Α΄), όπως ισχύει. 
γ. Του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α') «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, δωρεά την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά 
ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 
δ. Του άρθρου 21 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄): «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − 
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης». 
ε. Του άρθρου 32 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης». 
στ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
ζ. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
η. Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄) Για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
 
 2. Τις Εγκυκλίους, Αποφάσεις και Έγγραφα: 
α. Την αρ. 5930/1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης με θέμα: «Ερμηνευτική Εγκύκλιος του π.δ. 242/1996». 
β. Την υπ’ αριθ. 14/21.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΙ0Μ7Λ9-3ΡΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 13 παρ. 4, του π.δ. 242/1996 για την εκμίσθωση 
ακινήτων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου». 
γ. Την αριθμ. Δ13/οικ./20608/469 (ΦΕΚ 1990/Β’/31.05.2019) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου και θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των 
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, από την αρμόδια 
επιτροπή. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Διοικητήριο  Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, 
Ιωάννινα). 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής                         
Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος - Πρέβεζα). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλέφωνο: 26823 60291 
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ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου αυτής.». 
δ. Την αριθμ. 839/02.10.2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Τροποποίηση των57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ2018-
2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»», με την οποία δίνεται παράταση των 
πράξεων μέχρι τις 31/12/2023 (με λήξη του φυσικού αντικειμένου στις 31/12/2020). 
ε. Την αριθμ. 858 Οικ./24-04-2020 (ΑΔΑ: 91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ) Απόφαση ένταξης της 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) με θέμα: Τροποποίηση των 57 πράξεων της πρόσκλησης με τίτλο 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», σύμφωνα με την οποία 
παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 31/12/2021. 
στ. Την με αριθμ. 106899/10.10.2018 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ 0938) του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του έργου 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με κωδικό έργου 2018ΣΕ09380045. 
ζ. Την αριθμ. 109754/4030/18.08.2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής (τμήματα: 1 – νωπό κοτόπουλο, 2 – χοιρινό νωπό άνευ οστών, 3 - 
γαλακτοκομικό προϊόν φέτα. 4 – εξτρά παρθένο ελαιόλαδο, 5 – είδη παντοπωλείου & 7 – είδη 
οπωροπωλείου) για τις ανάγκες της πράξης αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 -2019" - 
Περιφέρεια Ηπείρου "Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε. Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 5029481, μεταξύ 
της Π.Ε Πρέβεζας και της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E.". 
η. Την αριθμ. 111449/4124/20.08.2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΜΗΜΑΤΑ: 6 – ΜΕΛΙ & 8 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) για τις ανάγκες της πράξης αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 -2019" - 
Περιφέρεια Ηπείρου "Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε. Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 5029481, μεταξύ 
της Π.Ε Πρέβεζας και του Δημήτριου Κάκαβου. 
θ. Τo αριθμ. 183/05.02.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο μας διαβιβάζει τη μελέτη τεκμηρίωσης και τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση αποθηκευτικών χώρων στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020 της Πράξης: "Αποκεντρωμένες 
προμήθειες τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών μέτρων 2018 -2019" - Περιφέρεια Ηπείρου "Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε. Πρέβεζας" 
με κωδικό ΟΠΣ 5029481. 
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ι Την αριθ. 37877/1305/19.03.2021 (α/α 932) με (ΑΔΑ: 91ΘΘ7Λ9-Π59, ΑΔΑΜ: 
21REQ008313682) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α καταχώρησης: 936 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ: 
9459.14.000.01). 
ια. Την αριθμ. 9/489/22.03.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας  και οι όροι  αυτής για 
τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και 
αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο 
διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 
(μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
ιβ. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ. 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που 
θα χρησιμοποιηθούν ως ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων 
& ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν και ως σημείο διανομής των υπό διάθεση προϊόντων απευθείας στους 
ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2021, ήτοι 
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, με δυνατότητα 
παράτασης της μίσθωσης ανάλογα με την εκ νέου παράταση του Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

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). 

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

Άρθρο 1 
 Αρμόδιες Επιτροπές Διενέργειας της δημοπρασίας. 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου θα διεξάγει τη δημοπρασία για την 
μίσθωση του ακινήτου. 

2. Η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 242/1996, μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει 
την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων, καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρούσας διακήρυξης και του παραρτήματός της, συντάσσοντας σχετική έκθεση αξιολόγησης 
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου θα 
αιτιολογούνται επαρκώς. 

Η κατά τα ως άνω συντασσόμενη έκθεση μαζί με τις προσφορές εκδήλωσης  ενδιαφέροντος θα 
επιστραφούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
προκειμένου να διαβιβαστούν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Άρθρο 2 
Τόπος, Χρόνος και Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας διαβιβάζει στην Οικονομική 
Επιτροπή τις προσφορές όσων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καθώς και την έκθεση της επιτροπής 
του άρ. 13 του π.δ. 242/1996. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Διοικητήριο - Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα). 

Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής και θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα. 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. 

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού αναγράφονται στα 
πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η 
δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο μειοδότη. 

Άρθρο 3 
Επανάληψη της δημοπρασίας. 

1. Εάν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνει ασύμφορο το μίσθωμα το 
οποίο επετεύχθη κατά τη δημοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω ανταγωνισμό ή ακόμη εάν πριν 
κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην Οικονομική 
Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει στην δημοπρασία και υπό την 
προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει 
επιτευχθεί, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με ανώτατο όριο μισθώματος, το επιτευχθέν κατά τη 
δημοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς εφόσον υπάρχει τέτοια. 

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης, κατ’ εφαρμογή αναλόγως των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

Άρθρο 4 
Περιγραφή του υπό μίσθωση ακινήτου  

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: 

1. Να είναι νόμιμο κτίσμα και να διαθέτει βεβαίωση χρήσης για την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, (βάσει των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων). 

2. Να έχει άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό γνωστοποίησης, με τις κατόψεις όλων των χώρων 
που τηρούνται στο Αρχείο  της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα Υγ. Δ/ξη. 

3. Να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
ότι η εγκατάσταση πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και λειτουργίας. 

4. Να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επάρκεια συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού 
και εξαερισμού και σύστημα υποστήριξης ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση διακοπής ή 
βλάβης στο δίκτυο (πχ. αυτόματη γεννήτρια). 

5. Να έχει κατάλληλη είσοδο σε δρόμο, που να είναι ευχερώς προσβάσιμη από φορτηγά και 
πυροσβεστικά οχήματα. 
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6. Να διαθέτει ευρύχωρο – φυλασσόμενο - προαύλιο χώρο για ασφαλή και ευχερή 
φορτοεκφόρτωση και άνεση ελιγμών  των φορτηγών και ασφαλτόστρωση 20 m2 τουλάχιστον 
μπροστά από την είσοδο. 

7. Να διαθέτει κατάλληλη ράμπα φορτοεκφόρτωσης με δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
παράλληλα και για εξυπηρέτηση πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

8. Η συνολική επιφάνειά του να είναι περίπου 200 m2 και να βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Να διαθέτει χώρο αποθήκευσης για ξηρό φορτίο και λοιπά είδη ΒΥΣ σε παλέτες, επαρκούς 
εμβαδού (και πάντως όχι μικρότερου των 100 m2). 

10. Να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης για παλέτες επαρκούς εμβαδού (και πάντως όχι 
μικρότερου των 20 m2), για οπωρολαχανικά. 

11. Να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης επαρκούς εμβαδού (και πάντως όχι μικρότερου 
των 10τμ), για τυροκομικά, κρέατα, πουλερικά. 

12. Να διαθέτει βιομηχανικά ράφια  και τον απαραίτητο εξοπλισμό φόρτωσης όπως ανυψωτικά 
(κλάρκ), παλετοφόρα κ.λπ.. 

13. Να διαθέτει χώρο 12 m2 τουλάχιστον, όπου θα υπάρχει γραφείο και  τρία, τουλάχιστον, 
καθίσματα, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του 
Προγράμματος και θα παρακολουθούνται με tablet οι εισροές και εκροές προϊόντων από την 
Κεντρική Αποθήκη. 

14. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα για κάθε φύλο), επαρκή αποδυτήρια, 
που θα πληρούν τους όρους της ισχύουσας Υ. Δ/ξης. 

15. Να πληροί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
Υγειονομικής Δ/ξης (αρθ. 12 Κατηγορία ΙΙ) και των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε.. 

16. Να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης covid-19 όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά. 

17. Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής που απαιτούν τα συστήματα HACCP για ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προϊόντων. 

 

Εκτός από τα ανωτέρω η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ της Κοινωνικής Σύμπραξης «Περιφέρεια 

Ηπείρου – Π. Ε Πρέβεζας» θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 της 

Μελέτης Τεκμηρίωσης του Παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, (στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Σπηλιάδου 8, Τ.Κ. 48 100, 
Πρέβεζα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
στον τοπικό τύπο. 

Κάθε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεσμεύει τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την διεξαγωγή της δημοπρασίας και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με όλα τα στοιχεία ταυτότητας, και πλήρεις διευθύνσεις 
του ή των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών - εκμισθωτών. 
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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 

Σε περίπτωση που η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα 
επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά 
νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε. η υποβολή της αίτησης γίνεται 
από το Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ, στο οποίο 
θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να 
υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την υποβολή της 
αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας 

όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που 
είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο 
ανωτέρω πρακτικό. 

Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση με την υποβολή της αίτησης, σε φωτοαντίγραφο, του καταστατικού της 
εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αίτηση υποβάλλεται από νόμιμο 
εκπρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εταιρείας. 

2. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, με την ακριβή θέση στην 
οποία αυτό ευρίσκεται, καθώς και τη συνολική επιφάνειά του. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του/των ιδιοκτήτη/τών. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

5.  Φωτοαντίγραφα των τίτλων κτήσεως του ακινήτου (συμβόλαια αγοράς, γονικής παροχής 
κ.λπ. με τις οικείες πράξεις μεταγραφής), καθώς επίσης αντίγραφο φύλλου και αποσπάσματος 
κτηματολογίου). 

6. Οικοδομική άδεια, σχέδια, σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας. 

 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις, ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις αυτών, τακτοποιήσεις 
κ.λ.π.. 

 Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές κ.λπ.). 

 Αντίγραφο Διαγράμματος Κάλυψης. 

 Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος. 

 Αντίγραφο Στατικής μελέτης. 

 Αντίγραφο σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν υπάρχει. 

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

7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια. 

 Αντίγραφο σχεδίων Παθητικής πυροπροστασίας. 

 Αντίγραφο σχεδίων Ενεργητικής πυροπροστασίας - Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

8. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο 
από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για 
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μίσθωση ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν 
κατασχέσεις. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες, εφόσον 
αναδειχθεί μειοδότης, να προβεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του κτιρίου, στις 
απαιτούμενες εργασίες επί του μισθίου και θα εκτελεστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) σε ισχύ, ότι η εγκατάσταση έχει 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας. Σε όλους 
τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει ρελέ 
διαφυγής, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης. 

12. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατά την κρίση του προσφέροντος, για τον καλύτερο 
προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν πρωτότυπα ή σε ευκρινή αντίγραφα, εκτός αν 
ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα. 

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι κύριος αποθήκης, θα πρέπει πέραν των 
ανωτέρω να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης ή προσύμφωνο 
μίσθωσης με τον κύριο αυτής, στο οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, η εν λόγω μίσθωση έχει διάρκεια τουλάχιστον έως την 
31.12.2021 ή ανάλογα με την εκ νέου παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από την 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Για την απόδειξη της πρόθεσης του 
οικονομικού φορέα να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να 
προσκομίσει, μαζί με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται:  ότι δεσμεύεται να 
διαθέσει αποθηκευτικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασής τους και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι τις 31.12.2021. 

 Β. Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή οι ιδιοκτήτες οφείλουν 
να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από το άρθρο 6 της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Δημοπρασία. 

Ο ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, πρέπει να προσκομίσουν, 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία διεξάγει τη δημοπρασία, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή  Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία ή τις επωνυμίες των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ιδιοκτητών, όπως αυτές αναγράφονται στους τίτλους κυριότητας, 
τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης για την οποία δίδεται η εγγύηση,  τον όρο παραιτήσεως του εγγυητή 
από το δικαίωμα της διζήσεως και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει 
το ποσό της εγγύησης χωρίς καμιά ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, το δε ύψος της ορίζεται σε δέκα επί της εκατό (10%) του μηνιαίου ορίου 
προσφοράς. 
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Ο τίτλος (αιτιολογία έκδοσης) που θα αναφέρεται σε αυτή θα είναι ο εξής: «Μίσθωση χώρων 
ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων 
υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων 
στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών 
αποθηκευτικών χώρων – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ)» της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» και επίσης πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 
της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (46892/1731/08.04.2021). 

Στην παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται επίσης ότι η ισχύς της είναι 
απεριορίστου χρόνου ή ότι αυτή ισχύει το λιγότερο για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος από την υπηρεσία. 

Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας κατά τις 
διατάξεις του π.δ. 242/1996, προβλέπεται στην περίπτωση που ο αναδειχθείς μειοδότης, υπέρ του 
οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία και αναδεικνύεται εκμισθωτής, δεν ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης 
μίσθωσης και την παραλαβή του μισθίου από την αρμόδια επιτροπή. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των 
άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης για εγγυοδοσία το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Άρθρο 7 

Υπογραφή - Διάρκεια Σύμβασης Μίσθωσης.   

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ο μειοδότης καλείται εγγράφως 
από την υπηρεσία να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η Σύμβαση της μίσθωσης υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη, ως νόμιμο εκπρόσωπο της 
Π.Ε. Πρέβεζας και από τον ιδιοκτήτη (ή τους ιδιοκτήτες ή τον πληρεξούσιο/ους των ιδιοκτητών), που 
έχει/έχουν αναδειχθεί μειοδότης/ες. 

Η άρνηση υπογραφής της σύμβασης ή η μη εμφάνιση του εκμισθωτή, χωρίς αιτιολόγηση, στην 
κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για την υπογραφή της, επιφέρει κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής του και επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος του. Στην περίπτωση αυτή 
επίσης η Π.Ε. Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική 
ζημία ή διαφυγόν κέρδος κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Η παράδοση και παραλαβή του ακινήτου έτοιμου για χρήση πρέπει να γίνει (αφού ληφθούν 
υπόψη  τυχόν παρατηρήσεις από  την Επιτροπή  για την καταλληλότητα του ακινήτου) το αργότερο 
σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως, από τον υπεύθυνο Φορέα Υλοποίησης 
του Προγράμματος ΤΕΒΑ, ήτοι την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. 
Πρέβεζας και τον/ους ιδιοκτήτη/ες. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως 31/12/2021 και θα αρχίσει από την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του ακινήτου το οποίο μετά την υπογραφή του θα 
προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

H Π.Ε. Πρέβεζας έχει το δικαίωμα να παρατείνει, με μονομερή της απόφαση, τη μίσθωση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 

Άρθρο 8  
Παραλαβή μισθίου. 
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1. Το μίσθιο πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την 
κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον οριστικό μειοδότη. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να 
παραδώσει το οίκημα στη χρήση της Υπηρεσίας, κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους της 
διακήρυξης, με την έκθεση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 242/1996 περί 
καταλληλότητας, επισκευών, απαιτουμένων διαρρυθμίσεων του κτιρίου κ.λπ., καθώς και τους τυχόν 
ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, άλλως η μίσθωση λύεται 
μονομερώς από την Π. Ε. Πρέβεζας, υπέρ της οποίας καταπίπτει και η κατατεθείσα εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια η Π. Ε. Πρέβεζας προβαίνει σε νέα μίσθωση, χωρίς δημοπρασία και σε βάρος του 
μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη παράδοση του 
οικήματος προς χρήση και σε πληρωμή της τυχόν επί πλέον διαφοράς του μισθώματος. 

Ο εκμισθωτής θα κληθεί εγγράφως και με απόδειξη από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας να 
παραστεί κατά την παραλαβή ή απόδοση του οικήματος, εάν δε αρνηθεί να προσέλθει, επί μεν της 
περίπτωσης της παράδοσης πράττονται τα ανωτέρω οριζόμενα, επί δε της απόδοσης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο από την επιτροπή, το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η δια πρωτοκόλλου 
παραλαβή του οικήματος από την Π. Ε. Πρέβεζας δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη 
για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του οικήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
περί μισθώσεων ειδικές διατάξεις του αστικού κώδικα. 

2. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να τηρεί το οίκημα 
κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών 
και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου μέσα σε προθεσμία που τάσσεται 
από την υπηρεσία. Σε περίπτωση άρνησής του ή μη εκτέλεσης των επισκευών, μέσα στην ταχθείσα 
προθεσμία, η Π.Ε. Πρέβεζας έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 

α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια σε μίσθωση, με δημοπρασία ή 
απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου, υποχρεουμένου του 
τελευταίου, στην πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος. 

β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του 
ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η 
δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 
επισκευής. 

Η Π.Ε. Πρέβεζας δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, για φθορές του ακινήτου που 
οφείλονται στην συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο 
γεγονός. 

Άρθρο 9  
 Παράταση μίσθωσης. 

Επιτρέπεται παράταση της μίσθωσης ανάλογα με την εκ νέου παράταση του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020, με απλή μόνο δήλωση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιούμενη στον 
ιδιοκτήτη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξης της, (άρθρο 21 του π.δ. 242/1996). 

Άρθρο 10 
Μονομερής λύση της σύμβασης μίσθωσης. 
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1.  Η Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας δικαιούται να λύει μονομερώς τη σύμβαση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 19 του Π.Δ. 242/1996. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας ουδεμία αποζημίωση 
οφείλει στον εκμισθωτή, υποχρεούται όμως να τον ειδοποιήσει εγγράφως τριάντα τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του 
μισθωτή για καταβολή μισθώματος (άρθρο 19  π.δ. 242/1996). 

Άρθρο 11 

Χρόνος καταβολής του μισθώματος. 

Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την ημέρα εγκατάστασης στο μίσθιο και την 
υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής και πραγματοποιείται από την Π.Ε. Πρέβεζας στο 
τέλος κάθε μήνα, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

Άρθρο 12  
Λοιποί  Όροι 

1. 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.  

2. Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί κατάλληλο για χρήση (σύμφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης, της έκθεσης της επιτροπής καταλληλότητας, της απόφασης κατακύρωσης και της 
σύμβασης) το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο 
μέρη.  

3. Η Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας δεν καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα.  

4. Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως προβεί µε δαπάνες του σε διαμόρφωση των 
χώρων, σύμφωνα µε τις υποδείξεις της Π.Ε. Πρέβεζας.  

5. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

6. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει ασφαλισμένο το κτίριο για πυρκαγιά, διαφορετικά η Υπηρεσία 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο μίσθιο από 
εκδήλωση πυρκαγιάς.  

7. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με όλες τις δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού κλπ.) και των ποσών που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβανόμενου και του τέλος ακίνητης περιουσίας ή άλλα τέλη και δικαιώματα του Κράτους 
ή των Δήμων που αφορούν την ιδιοκτησία και όχι τους χρήστες αυτής. 

8. Ομοίως βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών 
που έγιναν στο μίσθιο κατά τη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση του και δεν οφείλονται σε κακή χρήση 
του. Επίσης  βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που 
έγιναν στο μίσθιο και οφείλονται σε κακή κατασκευή του ή σε τυχαία γεγονότα ή σε ανωτέρα βία ή 
σε τρομοκρατική ενέργεια.  

9. Αν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο στη 
κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο 
πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως 
εκμισθωτή ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος πριν μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στη Π.Ε. Πρέβεζας τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη.  

Τα μισθώματα καταβάλλονται στον τελευταίο εκμισθωτή από την Υπηρεσία χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση από τότε που κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονομικού ο νομιμος τίτλος 
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βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νομίμως μετεγγραμμένος 
εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής. 

10. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω εφαρμόζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, οι σχετικές 
µε τη μισθωτική σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 13 
Κανόνες Δημοσιότητας. 

1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση στη 
διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: www.preveza.gr και θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων  της Π.Ε. Πρέβεζας. 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 17 του π.δ. 242/1996 και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 

3. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο, θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη της 
δημοπρασίας. 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη παρέχονται καθημερινά (8:00 - 14:00) από το 
Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Ταχ. Δ/νση: Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα, 
Ταχ. Κώδικας: 48100), καθώς και στο τηλέφωνο 26823 60291. 

 

 
                                                                                                                         Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 
 
                                                                                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

(Ανήκει στην αρ.  πρωτ. 46892/1731/08.04.2021 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας)  
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ (ΕΤΟΣ 2021). 
ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΥΠΟ ΨΥΞΗ (1-4ΟC),  ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
 
 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  με Κωδικό MIS/ΟΠΣ 5029481 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», όπου το Φυσικό Αντικείμενο της 
Πράξης παρατείνεται έως την 31/12/2021 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31/12/2023. 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (MIS/ΟΠΣ): 5029481 
 
 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
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). Συνολικού Προϋπολογισμού 952.454,14€ (που τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
οικ.568/24-4-2020 Απόφαση Υπ.Εργασίας & Κ.Υ. (ΑΔΑ : 91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ). 
 
Φορέας Υλοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής:   
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε Πρέβεζας, κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης 
της παρούσας διακήρυξης ή οιαδήποτε Υπηρεσία ορίσει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενοικίαση χώρων για την αποθήκευση τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ), υπό συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση)  και  τροφίμων 
υπό ψύξη (1-4οC). Ταυτόχρονα οι εν λόγω χώροι  δύνανται να χρησιμοποιούνται και ως σημείο 
διανομής των υπό διάθεση προϊόντων απευθείας σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής  
Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Πρέβεζας». 
       
Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται: α) η ενοικίαση χώρων για την 
αποθήκευση  τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, υπό συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση)  και 
τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), β) η ύπαρξη χώρου  τουλάχιστον 12 m2, όπου θα υπάρχει γραφείο και  
τρία, τουλάχιστον, καθίσματα, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του 
Προγράμματος και θα παρακολουθούνται με tablet οι εισροές και εκροές προϊόντων από την 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

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

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                              προς τους Απόρους 

Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ,  γ) η διάθεση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου σε 
περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή παραλαβής  και ο φορέας υλοποίησης (Δικαιούχος) επιθυμούν 
αλλαγή στην διαρρύθμιση αποθήκευσης των προϊόντων καθώς και για τη μεταφόρτωση στα φορτηγά 
των Εταίρων οποτεδήποτε χρειαστεί δ) ύπαρξη χώρου, τουλάχιστον 50 m2,  δημιουργίας Πακέτων 
Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής. Δυνητικά ο Δικαιούχος σε συνεργασία με τους 
Εταίρους, όταν κρίνεται απαραίτητο, θα προβαίνουν επιτόπου σε εκτέλεση «συνταγών» με 
προετοιμασία πακέτων, για να διανεμηθούν σε ωφελούμενους του Προγράμματος. Για την διανομή 
αυτή συνιστάται να υπάρχει χώρος διανομής, κλειστός ή υπαίθριος προστατευόμενος με στέγαστρο ή 
φορητές ομπρέλες, όπου μπορεί να γίνει παραλαβή πακέτων από ωφελούμενους που το επιθυμούν.  
 
3. Αποθηκευόμενα Είδη 
Η αποθήκευση θα αφορά τα κάτωθι είδη της οικείας Διακήρυξης υπ’αριθμ.πρωτ. 46807/1680/03-04-
2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004740336 2019-04-05) και των Συμβάσεων α) υπ’αριθμ.109754/4030/18-08-
2020 (20SYMV007245220) και  β) υπ’αριθμ. 111449/4124/20-08-2020 (21SYMV008323690). 
 
 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ kg/lit 
/ ΤΕΜ-ΣΥΣΚ. 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΝΩΠΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
1950-2100 gr 

27.000 

2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
1/2 ΚΙΛΟΥ 

500gr 

13.500 

3 ΦΕΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤ/ΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΠ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(400 gr +-

10%) 

27.000 

 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ kg/lit 
/ ΤΕΜ-ΣΥΣΚ. 

1 ΕΞΕΡ. 
ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1 ΛΙΤΡΟ 25.000 

2 ΜΕΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 
450gr 

21.500 

3 ΓΑΛΑ 
ΣΥΜΠ.ΤΥΠΟΥ 

ΕΒΑΠΟΡΕ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(400ml+-

10%) 

27.000 

4 ΑΛΕΥΡΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 
(1ΚΙΛΟ) 

13.500 

5 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(500gr) 

27.000 

6 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ  
(1ΚΙΛΟ) 

13.500 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

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

              

      
 
                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                              προς τους Απόρους 

 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
kg/lit / ΤΕΜ-

ΣΥΣΚ. 

1 ΜΗΛΑ  ΔΥΧΤΑΚΙ 
(2 ΚΙΛΩΝ) 

13.500 

2  ΠΑΤΑΤΕΣ  ΔΥΧΤΑΚΙ 
(2 ΚΙΛΩΝ) 

27.000 

3  ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΔΥΧΤΑΚΙ 
(2 ΚΙΛΩΝ) 

13.500 

 
ΕΙΔΗ Β.Υ.Σ. 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
kg/lit / ΤΕΜ-

ΣΥΣΚ. 

1 ΟΔΟΝΤΟ ΚΡΕΜΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
75 ml 

8.214 

2 ΟΔΟΝΤΟ 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

5.400 

3 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
1500 gr 

8.100 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 
400 ml 

8.100 

5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ  
8 ΡΟΛΩΝ 

10.800 

 
Αριθμός ωφελούμενων του Προγράμματος ΤΕΒΑ την χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσης και 
σε συνδυασμό με τους πίνακες ωφελουμένων «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», Αστέγων, 
Καταυλισμών και Αναπήρων  περίπου 2500 άτομα & 1200 αιτήσεις. 
 
Ως ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» έχει οριστεί η 31-12-21. 

 
4. Γενικές διατάξεις  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενοικίαση χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ του Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) της Κοινωνικής Σύμπραξης «Περιφέρεια 

Ηπείρου – Π. Ε Πρέβεζας», ήτοι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

Στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ της Κ.Σ. «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας» θα 

πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: 

Α1) Αποθήκευση  τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, υπό συνθήκες περιβάλλοντος 

(ξηρά αποθήκευση)  και τροφίμων υπό ψύξη (1-4ο C), τα οποία θα παραλαμβάνονται/εισέρχονται  
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από τους προμηθευτές με τους οποίους θα υπογράψει Συμβάσεις η Π.Ε. Πρέβεζας 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.  

Α2) Φόρτωση  και  τοποθέτηση  αποθηκευμένων προϊόντων (τρόφιμα  &  είδη ΒΥΣ) σε οχήματα των 

εταίρων της ΚΣ της Π.Ε Πρέβεζας. 

Α3) Μεταφορά μέσα στους χώρους της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ και  επανατοποθέτηση όσων 

προϊόντων δεν απορροφήθηκαν λόγω μη προσέλευσης ωφελουμένων, σε πραγματοποιηθείσες 

διανομές, ακολουθώντας τις «συνταγές διανομών» του ηλεκτρονικού συστήματος του 

Προγράμματος ΤΕΒΑ. Δεδομένου ότι, τα προϊόντα που δεν απορροφούνται σε διανομές εταίρων, 

λόγω μη προσέλευσης ωφελουμένων, επιστρέφονται στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ και επομένως θα 

ξαναχρησιμοποιηθούν εκ νέου σε νέες διανομές, με νέες συνταγές. Μετά το πέρας των διανομών, θα 

πρέπει να απομένουν όσο το δυνατόν λιγότερα αποθέματα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. 

Α4) Ύπαρξη χώρου - γραφείου, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης 

του Προγράμματος και θα παρακολουθούνται με tablet οι εισροές και εκροές προϊόντων από την 

Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ. 

Α5) Ύπαρξη κατάλληλου χώρου (περίπου 50 m2, έστω νοητά διαχωρισμένου από την υπόλοιπη 

αποθήκη) για την εκτέλεση των «συνταγών», από υπαλλήλους των Εταίρων, με δημιουργία πακέτων 

τροφίμων και Ειδών Β.Υ.Σ. σε κιβώτια ή σακούλες, για ωφελούμενους που το επιθυμούν. 

Α6) Δυνητικά ύπαρξη χώρου απευθείας διανομής (συνιστάται), κλειστού ή υπαίθριου 

προστατευόμενου με στέγαστρο ή φορητές ομπρέλες, όπου μπορεί να γίνεται παραλαβή  πακέτων  

υπό διανομή προϊόντων από τους ωφελούμενους που το επιθυμούν. 

Α7) Αποθήκευση  προϊόντων υπό συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση)  και υπό ψύξη (1-4ο 

C), τα οποία προέρχονται από  δωρεά προς διανομή στους ωφελούμενους 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. 

 

5. Απαιτήσεις  

Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης «Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε Πρέβεζας» θα 

πρέπει να έχει τους κάτωθι χώρους και να παρέχει τις κάτωθι εργασίες: 

α1) Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, υπό 

συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση) . 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 οι ποσότητες προϊόντων ξηράς αποθήκευσης 

που αναφέρονται στο εδάφιο 3 της παρούσης και επιπλέον  έξι  (6) 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 ωφελούμενους 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 1,20 m μεταξύ των παλετών, ώστε να μπορεί να γίνεται μακροσκοπική 

επιθεώρηση των αποθηκευόμενων προϊόντων, καταμέτρηση αυτών και διέλευση χειροκίνητων ή 
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μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς-φόρτωσης (πχ. κλαρκ, παλετοφόρα) τα οποία επίσης πρέπει να 

είναι διαθέσιμα. Στους προαναφερόμενους χώρους θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την 

επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος  σε εμφανές σημείο. 

 α2) Αποθηκευτικό χώρο (θάλαμο συντήρησης) για την αποθήκευση  τροφίμων υπό   ψύξη (1-4ο C), 

έως ότου  δοθούν στους ωφελούμενους (δια των εταίρων της Κ.Σ.). Ο εν λόγω χώρος μπορεί να είναι  

ενιαίος ή να αποτελείται και από περισσότερους επιμέρους θαλάμους και θα πρέπει να είναι το 

ελάχιστο 50 m2  ώστε να επιτρέπει την ασφαλή συντήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων (πχ. 

γαλακτοκομικά, κρέας, κοτόπουλο) χωρίς να διαταράσσεται η ψυκτική αλυσίδα και που θα 

επαρκούν όχι μόνο για τα προϊόντα των Συμβάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν αλλά και για 

δωρεές ή παράλληλα προγράμματα κλπ που μπορεί να προκύψουν εντός τους 2021. Στο χώρο αυτό, 

επίσης θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος  σε 

εμφανές σημείο. 

α3) Χώρος 12  m2 τουλάχιστον,  όπου θα υπάρχει γραφείο και  τρία, τουλάχιστον καθίσματα, όπου θα 

εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος και θα 

παρακολουθούνται με tablet οι εισροές και εκροές προϊόντων από την Κεντρική Αποθήκη. 

α4) Δυνητικά χώρος (συνιστάται), όπου μπορεί να γίνει απευθείας διανομή-παραλαβή προϊόντων 

στους ωφελούμενους που το επιθυμούν, κλειστός ή υπαίθριος προστατευόμενος με στέγαστρο ή 

φορητές ομπρέλες (για την επαρκή προστασία των ωφελούμενων και των προϊόντων),  επιφάνειας 

τουλάχιστον 50  m2. Στον χώρο αυτό, θα πρέπει να αναρτηθεί πινακίδα με την επικοινωνιακή 

ταυτότητα του Προγράμματος  σε εμφανές σημείο. 

α5) 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. 

6. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

1. Νόμιμη/ες άδεια/ες ή γνωστοποίηση/σεις λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της 

επιχείρησης από την/τις Αρμόδια/ες Υπηρεσία/ες για την αποθήκευση, διατήρηση προϊόντων, υπό 

συνθήκες περιβάλλοντος και υπό ψύξη. 

2. Τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλα ανυψωτικά οχήματα (κλάρκ) και τρία (3) κατάλληλα χειροκίνητα 

ή μηχανοκίνητα  αμαξίδια μεταφοράς προϊόντων (παλετοφόρα). 

3. Αποχωρητήρια προσωπικού, τουλάχιστον 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. 

4. Σύστημα παρακολούθησης των θερμοκρασιών. Τα όργανα καταγραφής θερμοκρασίας & υγρασίας 

πρέπει να είναι σε αντιπροσωπευτικά σημεία, όπου και όσα προβλέπει ο νόμος. Ύπαρξη αυτόματων 

καταγραφικών, στους ψυκτικούς θαλάμους. 

5. Στις πόρτες των αποθηκευτικών χώρων και δή των ψυκτικών θαλάμων, θα πρέπει να υπάρχει 

εγκατάσταση πλαστικών λουρίδων PVC (κατά προτίμηση) ή αεροκουρτίνες ή ανάλογες 

εγκαταστάσεις, ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι απώλειες ψύξης όταν ανοίγει η πόρτα και η 

διείσδυση υγρασίας. Για τις πλαστικές λωρίδες θα εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού και 

απολύμανσης που θα τηρείται στο σχετικό Αρχείο. 

6. Επίβλεψη και τήρηση κατά την παραλαβή και εκφόρτωση των κανόνων υγιεινής και των εν γένει 

συνθηκών και χειρισμών, που απαιτούν τα συστήματα HACCP, όχι μόνο από τον Ανάδοχο με την 
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τήρηση του σχετικού αρχείου HACCP, αλλά και των επιχειρήσεων εκ των οποίων παραλαμβάνονται 

τα προϊόντα (Αποδοχή με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης). 

7. Να πραγματοποιείται πρόγραμμα μυοκτονίας & εντομοκτονίας και να τηρείται επικαιροποιημένο 

αρχείο με ορισμό  υπεύθυνου του προγράμματος εντός η εκτός της επιχείρησης. Οι δολωματικοί 

σταθμοί 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. Εφόσον εντός της επιχείρησης φυλάσσονται βιοκτόνα σκευάσματα (πχ. μυοκτόνα, 

εντομοκτόνα) θα φυλάσσονται κλειδωμένα μακριά από τρόφιμα και θα χρησιμοποιούνται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο άτομο. 

8.Το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να είναι υγιές και να διαθέτει πιστοποιητικό  υγείας σε 

ισχύ. 

 
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά ακινήτου:  

1. Το ακίνητο να είναι νόμιμο κτίσμα και να διαθέτει βεβαίωση χρήσης για την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα,  (βάσει των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων). 

2. Να έχει άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό γνωστοποίησης, με τις κατόψεις όλων των χώρων 
που τηρούνται στο Αρχείο  της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα Υγ.Δ/ξη. 

3. Να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και 
λειτουργίας. 

4. Να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επάρκεια συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού 
και εξαερισμού και σύστημα υποστήριξης ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση διακοπής ή 
βλάβης στο δίκτυο (πχ. αυτόματη γεννήτρια). 

5. Να έχει κατάλληλη είσοδο σε δρόμο, που να είναι ευχερώς προσβάσιμη από φορτηγά και 
πυροσβεστικά οχήματα. 

6. Να διαθέτει ευρύχωρο – φυλασσόμενο - προαύλιο χώρο για ασφαλή και ευχερή 
φορτοεκφόρτωση και άνεση ελιγμών  των φορτηγών και ασφαλτόστρωση 20 m2 τουλάχιστον 
μπροστά από την είσοδο. 

7. Να διαθέτει κατάλληλη ράμπα φορτοεκφόρτωσης με δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
παράλληλα και για εξυπηρέτηση πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

8. Η συνολική επιφάνειά του να είναι περίπου 200 m2 και να βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων της ΠΕ Πρέβεζας. 

9. Να διαθέτει χώρο αποθήκευσης για ξηρό φορτίο και λοιπά είδη ΒΥΣ σε παλέτες, επαρκούς 
εμβαδού (και πάντως όχι μικρότερου των 100 m2). 

10. Να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης για παλέτες επαρκούς εμβαδού (και πάντως όχι 
μικρότερου των 20 m2), για οπωρολαχανικά. 

11. Να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης επαρκούς εμβαδού (και πάντως όχι μικρότερου 
των 10τμ), για τυροκομικά, κρέατα, πουλερικά.  

12. Να διαθέτει βιομηχανικά ράφια  και τον απαραίτητο εξοπλισμό φόρτωσης όπως ανυψωτικά 
(κλάρκ), παλετοφόρα κ.λπ.. 

13. Να διαθέτει χώρο 12 m2 τουλάχιστον, όπου θα υπάρχει γραφείο και  τρία, τουλάχιστον, 
καθίσματα, όπου θα εργάζεται ο υπεύθυνος αποθήκης του Φορέα Υλοποίησης του 
Προγράμματος και θα παρακολουθούνται με tablet οι εισροές και εκροές προϊόντων από την 
Κεντρική Αποθήκη. 

14. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα για κάθε φύλο), επαρκή αποδυτήρια,  
που θα πληρούν τους όρους της ισχύουσας Υ.Δ/ξης. 

15. Να πληροί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
Υγειονομικής Δ/ξης (αρθ. 12 Κατηγορία ΙΙ) και των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε.. 
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16. Να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης covid-19 όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά. 
 

 
 
 8. Διάρκεια μίσθωσης. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία, όπου το Φυσικό Αντικείμενο των Πράξεων 
παρατείνεται, ήτοι έως την 31/12/2021, με τη δυνατότητα παράτασης μίσθωσης ανάλογα με την εκ 
νέου παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από την Διαχειριστική  Αρχή του 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 
 
Η Επιχείρηση-Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού κλπ.) και των ποσών που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβανόμενου και του τέλος ακίνητης περιουσίας ή άλλα τέλη και δικαιώματα του Κράτους 
ή των Δήμων που αφορούν την ιδιοκτησία και όχι τους χρήστες αυτής. 
 
Ομοίως βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που 
έγιναν στο μίσθιο κατά τη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση του και δεν οφείλονται σε κακή χρήση του. 
Επίσης βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που 
έγιναν στο μίσθιο και οφείλονται σε κακή κατασκευή του ή σε τυχαία γεγονότα ή σε ανωτέρα βία ή 
σε τρομοκρατική ενέργεια. 
    
                            Πρέβεζα 05-02-2021 
 
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                      Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

      ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ                                                      ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ 
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