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Αθήνα, 16/07/2018
Α.Π.: 815  

Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 » – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029621 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22.04.2005).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/05.11.2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
3. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,

την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
4. Το ΠΔ 73/2015 (Α΄116/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθμ. Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Α') απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 24/2015 (Α΄20/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας

Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τo Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 48 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις.
9. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής

Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α΄170).
10. Το άρθρο 8 του ν.4445/2016 (Α'236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των

Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές
διατάξεις του ν.4387/2016 (Α'85) και άλλες διατάξεις».
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014
12. Την Εκτελεστική Απόφαση (EE) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).

13. Την υπ. αριθ. 604/24.4.2015 (B'770) Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως τροποποιημένη ισχύει
14. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ23761/1507/27.05.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» –(ΦΕΚ 1064/5-6-2015, τ.Β΄)

15. Την υπ' αριθ. 44528/Δ9.12187 (724 ΦΕΚ ΥΟΔΔ/2015) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
16. Την υπ' αριθ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ 1114/Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων».
17. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 25576/3251/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινή Υπουργική Απόφαση
Σύστασης Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ 1114/11-6-2015, τ.Β΄)
18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53423/Δ9.14356/24.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 42178/Δ9.8794/2014 Απόφασης Συγκρότησης του Δ.Σ. του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και ορισμού του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως
Προέδρου του Δ.Σ. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ865/27.11.2015),
19. Την υπ' αριθ. 50506/Δ9.13595/11.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης περί διορισμού Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 812/13.11.2015)
20. Tην υπ' αρ. πρωτ. 16905/4347/10.05.2016 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και

Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού»
21. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ23/ οικ 17108/875/10.04.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελουμένων Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) –
(ΦΕΚ 1474/28-4-2017 τ. Β΄)

23. Την υπ' αριθμ.Δ26/οικ./54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη
χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους».
24. Την με αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και

Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.
25. Την με αρ. πρωτ. 90553/1345/18-05-2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας, Κ.Σ. ΠΕ Καστοριάς προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
26. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.
27. Την με αρ. πρωτ 801/12-7-2018 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 » – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο Ε.Π. ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5029621

2.Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 2010003

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται αφενός μεν η προμήθεια και η διανομή τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και
βασικής υλικής συνδρομής για τα έτη 2018-2019, αφετέρου δε η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται
σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Ειδικότερα για τα έτη 2018-2019 οι προμήθειες τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας) και
βασικής υλικής συνδρομής διενεργούνται αποκεντρωμένα, από τον Επικεφαλής Εταίρο/ Δικαιούχο Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την
Κ.Σ.ΠΕ Καστοριάς μέσω διαγωνισμού, με εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προμηθειών. Τα προς
προμήθεια είδη προσδιορίζονται ως εξής:
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Υποέργο 1): Τα είδη των τροφίμων που θα προμηθευτούν και θα διανεμηθούν προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις
ανάγκες των ωφελουμένων και περιλαμβάνουν προϊόντα των παρακάτω κατηγοριών: Αμυλούχα Προϊόντα, Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Είδη οπωροπωλείου, Είδη παντοπωλείου
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Υποέργο 2). Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα προμηθευτούν και θα
διανεμηθούν προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων και αφορούν σε είδη οικιακού καθαρισμού και προσωπικής
υγιεινής.
Επιπλέον προβλέπονται για τα έτη 2018 και 2019 διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων (ως Συνοδευτικά Μέτρα
ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται
και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των Δικαιούχων).

5. Παραδοτέα πράξης:

Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πρακτικά παραλαβής και διανομής, Συμβάσεις, εκθέσεις, υλικά δημοσιότητας

6. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

1
Συνολικό ποσό σε ευρώ των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 
που εγκρίνονται στα έγγραφα, τα οποία καθορίζουν τους όρους 
για την υποστήριξη των πράξεων

Ευρώ 865.638,40

10

Ποσότητα έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων, άλλων 
τροφίμων (που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες 
κατηγορίες) (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 
τρόφιμα)

Κιλά 14.980,00

11 Συνολική ποσότητα διανεμόμενης επισιτιστικής βοήθειας 
(φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα) Κιλά 205.998,00

11Α Ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή 
και η αποθήκευση καλύφθηκε από το ΕΠ (σε %) Ποσοστό (%) 0,01

11Β

Ποσοστό των συγχρηματοδοτούμενων από το ΤΕΒΑ τροφίμων 
επί του συνολικού όγκου των διανεμόμενων τροφίμων από τις 
συνεργαζόμενες οργανώσεις (σε %) (μετά από εκτίμηση των 
εταίρων)

Ποσοστό (%) 100,00

12 Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων γευμάτων, τα οποία 
χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ Αριθμός 40,00

13
Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων συσκευασιών τροφίμων, 
οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ 
(μετά από εκτίμηση των εταίρων)

Αριθμός 15.804,00

14 Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επισιτιστική 
βοήθεια Αριθμός 2.634,00

14A Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω που λαμβάνουν 
επισιτιστική βοήθεια Αριθμός 397,00

14B Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που λαμβάνουν 
επισιτιστική βοήθεια Αριθμός 145,00

14C Αριθμός γυναικών που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια Αριθμός 1.304,00

15 Συνολική χρηματική αξία των διανεμόμενων αγαθών (βασικής 
υλικής βοήθειας) Ευρώ 108.544,00

15A Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τα παιδιά (βασικής 
υλικής βοήθειας) Ευρώ 18.642,64

15C Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους
(βασικής υλικής βοήθειας) Ευρώ 89.901,37

ΑΔΑ: 6Π9ΧΟΞ7Φ-ΙΑΝ



 Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5029621 (Κωδ. Απόφασης:5065) Σελίδα 4

6. ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

16B Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε παιδιά - Σχολικές τσάντες Ευρώ 6.399,64

16C

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε παιδιά - Γραφική ύλη, τετράδια, 
στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται 
στο σχολείο (μη είδη ένδυσης)

Ευρώ 10.285,69

16F Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διαναμένονται σε παιδιά - Άλλα είδη Ευρώ 1.957,31

18A
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Οδοντόκρεμες

Ευρώ 5.843,38

18B
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Οδοντόβουρτσα

Ευρώ 2.941,90

18C
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Σαπούνι

Ευρώ 5.594,14

18D
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Σαμπουάν

Ευρώ 14.747,57

18E
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Σκόνη για πλύσιμο ρούχων

Ευρώ 34.613,46

18F
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης

Ευρώ 6.622,49

18I
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών (βασικής υλικής βοήθειας)
που διανέμονται  σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 
παιδιά) - Άλλα είδη

Ευρώ 19.538,43

19 Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν βασική υλική 
βοήθεια Αριθμός 2.634,00

19A Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω που λαμβάνουν 
βασική υλική βοήθεια Αριθμός 397,00

19B Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που λαμβάνουν 
βασική υλική βοήθεια Αριθμός 145,00

19Γ Αριθμός γυναικών που λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια Αριθμός 1.304,00

2
Συνολικό ποσό σε ευρώ των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 
που επωμίστηκαν οι δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την 
υλοποίηση των πράξεων

Ευρώ 786.944,00

2Α
Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που 
επωμίστηκαν οι δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση
των πράξεων σχετικά με την παροχή επισιτιστικής βοήθειας

Ευρώ 678.400,00

2Β
Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που 
επωμίστηκαν οι δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση
των πράξεων σχετικά με την παροχή βασικής υλικής βοήθειας

Ευρώ 108.544,00

4 Ποσότητα φρούτων και λαχανικών (φρέσκα, κονσερβοποιημένα 
ή κατεψυγμένα τρόφιμα) Κιλά 70.045,00

5 Ποσότητα κρέατος, αυγών, ιχθύων, θαλασσινών (φρέσκα, 
κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα) Κιλά 48.633,00

6
Ποσότητα αλεύρου, ψωμιού, γεωμήλων, ρυζιού και άλλων 
αμυλούχων προϊόντων  (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή 
κατεψυγμένα τρόφιμα)

Κιλά 37.936,00

7 Ποσότητα ζάχαρης (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 
τρόφιμα) Κιλά 11.374,00

8 Ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων (φρέσκα, 
κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα) Κιλά 15.462,00

9 Ποσότητα λιπών, ελαίων  (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή 
κατεψυγμένα τρόφιμα) Κιλά 7.568,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 21/03/2018.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2020.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Δ.2.Α.2. Τρόφιμα - Αποκεντρωμένες Προμήθειες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 594.690,51 594.690,51

ii. ΦΠΑ 83.709,49 83.709,49 

 Δ.2.Γ.2. Τρόφιμα - Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 27.354,84 27.354,84

ii. ΦΠΑ 6.565,16 6.565,16 

 Δ.2.Ε.2. Τρόφιμα - Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 27.354,84 27.354,84

ii. ΦΠΑ 6.565,16 6.565,16 

 Δ.3.Α.2. ΒΥΣ - Αποκεντρωμένες Προμήθειες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 87.535,48 87.535,48

ii. ΦΠΑ 21.008,52 21.008,52 

 Δ.3.Γ.2. ΒΥΣ - Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 4.376,77 4.376,77

ii. ΦΠΑ 1.050,43 1.050,43 

 Δ.3.Ε.2. ΒΥΣ - Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων 
Προμηθειών

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 4.376,77 4.376,77

ii. ΦΠΑ 1.050,43 1.050,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 865.638,40 865.638,40 

ΣΥΝΟΛΑ 865.638,40 865.638,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 865.638,40

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 865.638,40

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 865.638,40 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 865.638,40 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

(που συνεχίζει να 
πληρώνει την πράξη)

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε0938 2018ΣΕ09380033 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 865.638,40 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 865.638,40 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 » – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» που θα ενταχθούν
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά στις αρχές της διαφάνειας και της μη
διάκρισης σύμφωνα με το Άρθρο 32(3)(α) του Κανονισμού του ΤΕΒΑ, τα άρθρα 5 (11,12,13), 22, 23, 32 (3) [ιδιαίτερα (β), (δ) και (ε)] του
Κανονισμού TEBA, τις δημόσιες συμβάσεις, και εν γένει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της Πράξης και των επί μέρους υποέργων.

(ii) Από την ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης, να τηρείται η υποχρέωση διανομής των προϊόντων του ΤΕΒΑ (τρόφιμα και
Βασική Υλική Συνδρομή) έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του Επικεφαλής
Εταίρου/Δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο Δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά
και την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

(iii) Να λαμβάνουν έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην αγορά τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της Πράξης, και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά
έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της Πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΤΕΒΑ.

(v) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των Πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού
και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των
πράξεων.

(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(vii) Να εφαρμόζουν το Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών σύμφωνα με κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) αριθμ. 1255/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των αγαθών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στη Διαχειριστική Αρχή, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Πράξεων και για όσο χρόνο ο Επικεφαλής
Εταίρος/Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης στη Διαχειριστική
Αρχή του ΕΠΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο
και στους χώρους υλοποίησης της Πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Διαχειριστική Αρχή, στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ: http://teba.eiead.gr

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στον Κανονισμό του ΤΕΒΑ, καθώς και στον Οδηγό
Εφαρμογής και τον Οδηγό Δημοσιότητας τους ΕΠ ΕΒΥΣ.

(iii) Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ, σχετικά με την συγχρηματοδότηση
της Πράξης από το ΤΕΒΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την
υλοποίηση της Πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
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(i) Να τηρούν και να ενημερώνουν φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως την
ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της.

(ii) Στο φάκελο της Πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους έως
το 2025. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή επισήμων αντιγράφων
των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
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