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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

• Προμηθευόμαστε ποσότητες που αναλογούν σε χρονικό 
διάστημα 12 μηνών

• Προκηρύσσουμε τουλάχιστον ένα είδος από κάθε κατηγορία 
τροφίμων που αναφέρονται στην Πρόσκληση Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών

• Προκηρύσσουμε όποια είδη βασικής υλικής συνδρομής κρίνουμε 
ότι συνάδουν με το προφίλ των ωφελουμένων μας

• Δεν ακολουθούμε κατ’ ανάγκη το μοτίβο των Κεντρικών 
Προμηθειών,  ούτε ως προς τα είδη ούτε ως προς τη μεθοδολογία 
κατανομής ποσοτήτων ανά ωφελούμενη μονάδα

• Δεν μπορούμε ήδη να γνωρίζουμε πόσες διανομές θα 
προκύψουν από τις Αποκεντρωμένες Προμήθειες, πρέπει 
ωστόσο να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία ανά μήνα



ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Τηρείται το θεσμικό πλαίσιο του φορέα που τις προκηρύσσει 
(ΕΚΠΟΤΑ, π.δ. 118/2007, π.δ. 60/2007)

• Στα έχοντας υπόψη να αναφέρονται ο Κανονισμός του ΤΕΒΑ, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Υπουργική Απόφαση Ορισμού 
Συμπράξεων, η Υπουργική Απόφαση Κατανομής 
Προϋπολογισμού, η Πρόσκληση Αποκεντρωμένων Προμηθειών, 
η Απόφαση Ένταξης

• Να αποφεύγεται η κατάτμηση (περισσότερες από μία 
διακηρύξεις για όμοια ή ομοειδή προϊόντα)

• Δυνατότητα έκδοσης μίας ενιαίας Διακήρυξης για όλα τα είδη, με 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος της Διακήρυξης

• Διερεύνηση ορίου προέγκρισης από Ελεγκτικό Συνέδριο
• Δυνατότητα προδημοσίευσης για σύντμηση προθεσμιών



ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Αποστέλλεται ενδεικτικός πίνακας ποσοτήτων. 
Ενδεχομένως να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από 
τις ποσότητες που παραδίδονται

• Αποκλίσεις από Τεχνικές Προδιαγραφές σε είδη 
ΒΥΣ και παντοπωλείου: όλες όσες έχουν εντοπιστεί 
είναι επουσιώδεις/αποδεκτές

• Διαχείριση κατεστραμμένων συσκευασιών



ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Η διανομή όλων των ειδών γίνεται σε όλους τους 
ωφελούμενους της ΚΣ, σε χρονικό διάστημα το πολύ μίας 
εβδομάδας

• Διανέμονται μόνο οι ποσότητες της τρέχουσας διανομής –
δεν ενοποιούνται διανομές

• Οι ποσότητες ανά ωφελούμενη μονάδα ανά διανομή 
αναφέρονται στο Οδηγό Εφαρμογής, στο κεφάλαιο των 
Κεντρικών Προμηθειών

• Τα νωπά αδιάθετα προωθούνται πρώτα σε δομές 
συσσιτίων για να καλυφθεί η ομάδα στόχος των αστέγων 
και κατόπιν σε οποιαδήποτε κοινωνική δομή (π.χ. 
ορφανοτροφεία, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς

• Καταστροφή αλλοιωμένων ειδών



ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Τα αδιάθετα ΒΥΣ και μακράς διάρκειας θα παραμείνουν στις 
αποθήκες της ΚΣ έως και την γ’ διανομή, προκειμένου να γίνει 
χρηστή διαχείριση πλεονασμάτων/ελλειμμάτων

• Ο ωφελούμενος δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποια είδη θα 
λάβει

• Σε περίπτωση αδιάθετων και νωπών και μακράς διάρκειας/ΒΥΣ , 
τα νωπά προωθούνται σε δομή συσσιτίου ενώ τα μακράς 
διάρκειας /ΒΥΣ δύναται να παραληφθούν από τον ωφελούμενο 
έως και τη β΄ διανομή

• Σχετικά με τα αδιάθετα που προωθούνται σε δομές γίνεται 
σημείωση επάνω στο Πρακτικό Διανομής, με υπογραφή του 
παραλαβόντος από πλευράς δομής



EΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


