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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 62
Ταχ. Κώδικας: 43132
Πληροφορίες: Ευαγγελία Ευαγγελίδου
Τηλ: 2441354713
email: e.evaggelidou@dimoskarditsas.gov.gr

ΠΡΟΣ: ετ. ΑΙΚ. ΖΗΚΑ & Ε. ΚΑΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

με δ.τ. "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ",

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 12, Τ.Κ. 35123, ΛΑΜΙΑ,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 43486,

email: info@epihirin.gr

ΘΕΜΑ: Π  ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   για την υποβολή προσφοράς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή
υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Καρδίτσας
της  Κ.Σ.  Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  στα  πλαίσια  του  συντονισμού  και  οργάνωσης  των  διανομών  της  πράξης
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5029802 συνολικού  προϋπολογισμού
54.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη
του  επικεφαλής  εταίρου  Δήμου  Καρδίτσας  της  Κ.Σ.  Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  στα  πλαίσια  του  συντονισμού  και
οργάνωσης των διανομών της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5029802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 54.560,00
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 118,
107 και 109Α του Ν.4412/2016. για το έτος 2023 και την 7533/2023 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας,
Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ.

Η υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 85312320-8:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (υπηρεσία που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙV του προσαρτήματος Α, άρθρο
107 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ Α/670 (ΑΔΑ: 66Ν5ΩΕΗ-ΕΞΩ &
ΑΔΑΜ:  23REQ012268954)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  σε  βάρος  του  ΚΑ  70.03-7425.0058  και  β)  η
βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει
τιμής.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:





1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου,  όπως ποινικό  μητρώο,  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  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Η υποχρέωση προσκόμισης του αφορά στον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας  και  σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.  της  εταιρείας  (σε περίπτωση Α.Ε.).  Στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. και  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας, που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχουν  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή τους.

3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

4. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

5. Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

6. Βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  για  την  απόδειξη  καταλληλότητας  για  την
άσκηση επαγγελματικότητας δραστηριότητας.

7. Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  (ΓΕΜΗ),  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες ημέρες πρίν την υποβολή του, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης.

8. Υπεύθυνες δηλώσεις:
α)  Υπεύθυνη  δήλωση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ότι  δεν
συντρέχουν οι  λόγοι  αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε  περίπτωση
νομικού  προσώπου  η  προαναφερόμενη  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  εκ  μέρους  του  νομίμου
εκπροσώπου,  όπως  αυτός  ορίζεται  στο  άρθρο  79Α  του  Ν.4412/2016.  Η  υποχρέωση  αποκλεισμού
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β)  Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας.  (άρθρο  74  παρ.4  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η υποχρέωση των υπεύθυνων δηλώσεων αφορά: α) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ή  β)στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον
διευθύνοντα  σύμβουλο,  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας,  ή  γ)  στις  περιπτώσεις  των  συνεταιρισμών,  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ή  δ)  στις
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του





Ν.4605/2019).  Υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή μιας και μόνο υπεύθυνης δήλωσης που να περιέχει
συγκεντρωτικά όλες τις επιμέρους.

9. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν: οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων  των  τριών  (3)
οικονομικών χρήσεων 2020, 2021 και 2022 στην περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που οι οικονομικές
καταστάσεις  ενός  οικονομικού  έτους δεν  έχουν δημοσιευθεί,  υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση με  τους
λόγους  της  μη  δημοσίευσης  και  τις  ελεγμένες  μη  δημοσιευμένες  οικονομικές  καταστάσεις  με  όλα  τα
στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης των
οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα Ε3 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική
υποβολή) των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος, άλλως και σε
περίπτωση  αλλοδαπών  οικονομικών  φορέων,  υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  ολικού  ύψους  του  κύκλου
εργασιών για τις ανωτέρω τρείς οικονομικές χρήσεις.  Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για
λιγότερο από τρία (3) έτη, ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για
όσο χρόνο λειτουργεί.  Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου
εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση
προσώπων,  πρέπει  να  υποβάλει  τα  ανωτέρω  έγγραφα  χωριστά  για  καθένα  από  τα  μέλη  της.  Στην
περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να
καλύπτονται συνολικά Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

10. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) κατάλογο με τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής διοικητικών ή συμβουλευτικών ή
διαχειριστικών υπηρεσιών υποστήριξης δικαιούχων στα πλαίσια των πεδίων, όπως αυτά αναφέρονται στη
σχετική μελέτη, οι οποίες υπηρεσίες να έχουν εκτελεστεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου φορέα (ημεδαπής ή
αλλοδαπής),  κατά την τετραετία 2019, 2020,  2021 και  2022.  Ο κατάλογος θα πρέπει  να έχει  την εξής
μορφή:

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΠΟ … ΕΩΣ….

Οι  παροχές  υπηρεσιών  θα  αποδεικνύονται  με  αντίγραφα  συμβάσεων  είτε  πιστοποιητικά-
βεβαιώσεις/πρωτόκολλα  παραλαβής  τα  οποία έχουν  εκδοθεί-θεωρηθεί  από την  αρμόδια  αρχή.  Εάν  ο
οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο
του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το  διάστημα  αυτό.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  αποτελεί  Ένωση  οικονομικών  φορέων
επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να
καλύπτεται από την Ένωση.
β) Κατάλογο  με  τα  στοιχεία  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  θα  απαρτίζει  την  ομάδα  έργου
(συμπεριλαμβανομένου  του υπεύθυνου έργου),  καθώς και  τους  τίτλους σπουδών και  επαγγελματικών
προσόντων των ανωτέρω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης.

11. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν  πιστοποιητικό  ISO  9001:2015,  ή  ισοδύναμο  στο  πεδίο  της  παροχής  συμβουλευτικών
υπηρεσιών  και  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο  δημόσιο  τομέα,  που  έχει  εκδοθεί  από  επίσημα
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με το οποίο διασφαλίζονται και τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας.

Παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  σχετική  προσφορά  για  την  ανωτέρω  παροχή  υπηρεσιών  μέχρι  την
Τετάρτη 15.03.2023 και ώρα 23.59 μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μέσω ενέργειας επικοινωνίας.





Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Τσιάκος
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