
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  Ελευσίνα :  26/08/2013 

Αρ. Πρωτ.:  142276  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

   

Ταχ. Δ/νση     : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
Ταχ. Κώδικας  : 19200  ΕΛΕΥΣΙΝA 
Πληροφορίες :  ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΗ 
Τηλέφωνο     : 213 2047 076 
TELEFAX         : 210 – 5561564 
E-MAIL            : evardi@patt.gov.gr  
 

 

   
 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση πέντε (5) 

σειρών μπλοκ διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση, για 

τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής συνολικού 

προϋπολογισμού 920,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είκοσι (20) 

βιβλίων «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 

230,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»  

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη : 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών 
θεμάτων»  

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του κράτους». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  

6. Την υπ΄ αριθμ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
«Έγκρισης σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών 
έτους 2013, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ 

7. Τις υπ’ αριθμ. 1384/2013 και 1237/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού 920,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτύπωση πέντε (5) σειρών μπλοκ 
διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής και έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 
230,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εκτύπωση είκοσι (20) βιβλίων 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α.  
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8. Τις υπ’ αριθμ. 143095/18-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7Λ7-ΞΥ7) και υπ’ αριθμ. 

125070/26-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-0ΝΓ) Αποφάσεις Αναλήψεων Υποχρέωσης με 
τις οποίες δεσμεύτηκε το ποσό των 920,00€ και 230,00€ αντίστοιχα 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0843 του ΕΦ 06072 Προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2013. 
 

ΚΑΛΕΙ 

 

 Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη 
Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
(Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, 

έως την 06/09/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εκτύπωση πέντε (5) σειρών μπλοκ 
διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής και για την εκτύπωση είκοσι (20) βιβλίων «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α με τη διαδικασία 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . 

 

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση πέντε (05) σειρών μπλοκ διπλότυπων 
εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση, για την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής και την εκτύπωση είκοσι (20) βιβλίων «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 
ΤΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο 
οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και 
στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 

Αττικής 

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση πέντε (05) σειρών μπλοκ 

διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση, για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτ. 

Αττικής και την εκτύπωση είκοσι (20) βιβλίων «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α.» 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 

            

           Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  (Α’ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει 
ότι: 
 

 Αναλαμβάνει να προμηθεύσει το σύνολο της ποσότητας που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα Α1΄ και Α2΄ για τα οποία κάνει προσφορά. 

 Τα προς προμήθεια είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στα 
Παραρτήματα Α1΄ και Α2΄.  

 

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του ΠΔ 
118/2007, η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να 
συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν μπορεί να είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από την 
αρμόδια αρχή (ΣτΕ/287/2011 κ.α.) 
 

Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β΄  
 



 
 
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή σε  χώρο  

και σε σημείο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο του 
τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής και η παραλαβή τους θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής υλικών και 
παροχής εργασιών της αναφερόμενης Διεύθυνσης με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. 

 

Β. Κρατήσεις – Πληρωμή 

            Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. 
Α΄/09-05-2013) υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων 
Αρχών» παρ. 3.  υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο 
των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα παρακάτω : 
 

1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής υλικών και παροχής υπηρεσιών. 

 

            Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο: 

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, 

-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., 

-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου, 

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 

Ο  Προϋπολογισμός  για την προμήθεια των εν λόγω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 

920,00€ και 230,00€ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2013 ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0843.             

   

 Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη 

τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι 
όροι. 
  

 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από 
την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6

ος
 όροφος, αίθουσα Περιφερειακών 

Επιτροπών) και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία 
αυτής. 

 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.patt.gov.gr. 

 

 

 
                                                                             
                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                      ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 

http://www.patt.gov.gr/


 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
 

 

Είδος :   
Μπλοκ διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου. 
 
 

Ποσότητα :  
πέντε (05) σειρές μπλοκ διπλότυπα.   

 

 

Προδιαγραφές : 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των εντύπων θα έχουν ως εξής : 
 
 
 
Α) Κάθε μία σειρά θα αφορά καθένα από τους (Καλλικρατικούς) Δήμους της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής 1.Ασπροπύργου, 2.Ελευσίνας, 3.Μάνδρας-Ειδυλλίας, 4.Μεγάρων και 5.Φυλής και 
θα περιλαμβάνει 1000 φύλλα (διπλά) αριθμημένα από το 1 μέχρι το 1000, όπου μπροστά 
από την αρίθμηση θα προηγούνται τα χαρακτηριστικά πρώτα κεφαλαία γράμματα του 
ονόματος κάθε Δήμου (ΑΣ για το Δήμο Ασπροπύργου, ΕΔ για το Δήμο Ελευσίνας, ΜΑΝ για 
το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ΜΕΓ για το Δήμο Μεγάρων και Φ για το Δήμο Φυλής). 
Β) Το επάνω φύλλο θα είναι χρώματος λευκού και θα μπορεί εύκολα να αποκόβεται από το 
μπλοκ για να αποδίδεται στον ελεγχόμενο και το κάτω φύλλο θα είναι χρώματος κίτρινου 
και θα παραμένει αναπόσπαστο στο μπλοκ που θα τηρείται στην υπηρεσία. 
Γ) Το φύλλο θα έχει διαστάσεις Α3 σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
 
 
 

Αντίγραφο δείγματος θα δίνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών – 

Τμήμα Προμηθειών Ηρώων Πολυτεχνείου 78 - Ελευσίνα, 3ος όροφος, γρ.306. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2΄  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
 

Είκοσι (20) βιβλία τριπλότυπα (άσπρο, ροζ, κίτρινο) καρπονιζέ, με βάση το παρακάτω 

δείγμα εντύπου «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ/ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ                 Αύξ. Αρ. Τριπλ.:_______________ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ                                              Ελευσίνα: _______________ 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ 

 

Ο υπογράφων επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι: 
 

Ο/Η …………………………………………..……….…….με Α.Φ.Μ. …………….……………… 

πόλη …………….……..………..οδός………………..…..…...……………… αριθμός……….…  

Τ.Κ…………. υπεύθυνος της επιχείρησης ……………………..………………………………… 

οφείλει να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη/πρόσθετα τέλη κάλυψης του κόστους 

διενέργειας του επίσημου ελέγχου, των αντιστοίχων προϊόντων/δραστηριοτήτων,  

ο οποίος διεξήχθη στ ………………..……………………………………………………………… 

με αριθμό έγκρισης/μητρώου …………………..………………………………………………….. 

στις …………………………………………………. 

      Προθεσμία καταβολής των τελών:…………………………………………………..………… 

      Υπηρεσία καταβολής τελών: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. 

      Υπεύθυνος είσπραξης:…………………………………………………………………………..   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

   

   

   

   

   

Ο/Η ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ                                                            Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 

 

 

________________________    

 

 

Εγκρίνεται : 

Ημερομηνία:…………………………………… 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Μπλοκ 

διπλότυπων 

εκθέσεων 

υγειονομικού 

ελέγχου 

 

05 σειρές 

 

  

Βιβλία 

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΤΕΛΩΝ» 

 

20 

 

  

 
 
 
 

Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς. Οι 
τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση  ή 
μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων  κρατήσεις,  καθώς  και 
κάθε άλλη επιβάρυνση. 
 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 


