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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς 
Ταχ. Κώδικας : 18531 
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Τηλέφωνο  : 2131601641, 2131601644 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.680,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (24%) 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη, 
 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 186 Κεφ. Β υποτομέας β 
Γεωργίας και υποτομέας γ Κτηνοτροφίας.  

2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα το 
άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2.  

4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 
8. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις 
της παρ.14 του άρθρου 6. 

9. Τον ν. 4036/2012 (Α' 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις».  

10. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
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κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

11. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

12. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
13. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
14. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 

15. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)». 

16. Τον με αρ. 882/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων. 

17. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως ισχύει. 

18. Την με αρ. 66/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 

19. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

20. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β' 1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 
118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

21. Την με αρ. 424/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018». 

22. Την με αρ. 425/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

23. Την με αρ. 105159/36993/29-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής». 

24. Το με αρ. πρωτ. 2435/1-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο αιτείται την εξυπηρέτηση 
από εταιρεία ταχυμεταφορών για την αποστολή 175 δειγμάτων τροφίμων φυτικής και 
ζωικής προέλευσης σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής. 

25. Το γεγονός ότι η υπόψη δαπάνη είναι σύννομη και λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής 
διότι είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων. 
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26. Την με αρ. 1580/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 73Γ77Λ7-ΒΧΝ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα. 

27. Την με αρ. 122437/25-6-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ55Ι7Λ7-ΗΙΩ, 
ΑΔΑΜ: 18REQ003318857) ύψους 8.680,00€ στον ΚΑΕ 082301 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2018 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2648 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 2733. 

ΚΑΛΕΙ 
Τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων 
φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και 
εκτός Αττικής για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του 
ν. 4412/2016. Η περιγραφή του αντικειμένου καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
παροχής υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1ο της παρούσας Πρόσκλησης.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), 
ήτοι 7.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.680,00€. 
 
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι 
καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων 
τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και 
εκτός Αττικής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε 
διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος. 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχείας και ασφαλούς μεταφοράς συνολικά 
175 δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε 
διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός του νομού Αττικής τμηματικά και για ένα έτος. 
Συνολικά θα μεταφερθούν έως εβδομήντα πέντε (75) δείγματα σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
εντός του νομού Αττικής και έως εκατό (100) δείγματα σε διαπιστευμένα εργαστήρια εκτός 
του νομού Αττικής. 
Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς θα περιλαμβάνουν την παραλαβή δειγμάτων έναντι απόδειξης 
και την παράδοση τους εντός δύο (2) ημερών, κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως με την 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
Στo πλαίσιο του Προγράμματος Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων, Ασθενειών και Εχθρών 
Καραντίνας, του Προγράμματος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών 
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), του Προγράμματος Salmonella και του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Έρευνας Καταλοίπων (ΕΠΕΚ) θα πραγματοποιηθούν αποστολές δειγμάτων 
σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός του νομού Αττικής, όπως στο Μπενάκειο 
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Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και στο Κέντρο 
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών.  
Στo πλαίσιο του Προγράμματος Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, του 
Προγράμματος Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων, Ασθενειών και Εχθρών Καραντίνας, του 
Προγράμματος Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (ΖΔΜ), του Προγράμματος Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), του Προγράμματος 
Salmonella και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας Καταλοίπων (ΕΠΕΚ) θα 
πραγματοποιηθούν αποστολές δειγμάτων σε διαπιστευμένα εργαστήρια εκτός του νομού 
Αττικής, όπως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε Περιφερειακά Κέντρα 
Προστασίας Φυτών, σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών 
Ενοτήτων άλλων Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής, σε Κτηνιατρικά Εργαστήρια 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χαλκίδας και Τρίπολης. 
Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για τον αριθμό αποστολών που θα πραγματοποιήσει. 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει άνιση κατανομή των αποστολών των δειγμάτων κατά την διάρκεια 
του έτους και ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους η μεταφορά των δειγμάτων θα γίνεται με 
φορητά ψυγεία που θα διαθέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) 
και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-7-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη 
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα. 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών). 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο). 

 
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες δύνανται να 
συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρονται ρητά: 

Α1 = 
η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ για την ταχυμεταφορά δείγματος 
ή δειγμάτων συνολικού βάρους έως και δύο 2 κιλά από τον Πειραιά προς 
διαπιστευμένο εργαστήριο εντός Αττικής. 

Α2 = η χρέωση σε € χωρίς ΦΠΑ στην ανωτέρω προσφερόμενη τιμή για κάθε 
επιπλέον κιλό άνω των δύο 2 κιλών. 
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Β1 = 
η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ για την ταχυμεταφορά δείγματος 
ή δειγμάτων συνολικού βάρους έως και δύο 2 κιλά από τον Πειραιά προς 
διαπιστευμένο εργαστήριο εκτός Αττικής. 

Β2 = η χρέωση σε € χωρίς ΦΠΑ στην ανωτέρω προσφερόμενη τιμή για κάθε 
επιπλέον κιλό άνω των δύο 2 κιλών 

 
Οι αριθμοί θα αναγράφονται με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και 
ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε 
έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση.  
 
Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι: 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 υποβάλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για 
ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%), 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους οποίους 
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 η προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 1ου 
άρθρου  της Πρόσκλησης, 

 αναλαμβάνει, σε περίπτωση που αναδειχτεί Ανάδοχος, την παροχή υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς συνολικά 175 δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής 
τμηματικά και για ένα έτος, 

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 

 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), 

 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο 
Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.) 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα). 

 
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 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 εν λόγω οικονομικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τον διαχειριστή, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω με αρ. 3 και 4 δικαιολογητικά δεν έχει 
εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει: 
 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια 
αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού το οποίο θα προσκομίσει πριν 
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης,  

 φωτοαντίγραφο της εν λόγω αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της. 

 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου στεγάζεται 
το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί των οδών 
Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά (2ος όροφος), την 12-7-2018, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09:00. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση και παραλαβή της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά, ανά ημερολογιακό 
μήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται μηνιαίως, ανάλογα 
με τις πραγματοποιηθείσες αποστολές, από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής 
μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  
- Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής / καλής εκτέλεσης  της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ ήτοι 20%. 

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ 
της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 
του ν. 4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, 
ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 
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Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας στο τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών. 
Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2018, Ειδικός Φορέας 08072 και ΚΑΕ 0823.01 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» (CPV: 
64110000-0-: Ταχυδρομικές Υπηρεσίες). 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία της υπογραφής και έως της εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού των 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εν πάσει 
περιπτώσει όχι πέραν του ενός έτους. 
Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 
 
 
Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α' 
147), όπως ισχύει και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & 
Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος, τηλ.: 2131601641, 2131601644).  
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 
 

Κοινοποίηση: 
1.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 

E-mail: id.nison@patt.gov.gr 
2.  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 

E-mail: daok.n@patt.gov.gr   
3.  Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης 

Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 
Email: site@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

του οικονομικού φορέα …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ…….. 
Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………. 
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………... 
E-mail ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς 
ΦΠΑ για την ταχυμεταφορά 

δείγματος ή δειγμάτων 
συνολικού βάρους έως και δύο 

2 κιλά  

Χρέωση για κάθε επιπλέον 
κιλό άνω των δύο 2 κιλών 

χωρίς ΦΠΑ 

Διαπιστευμένο εργαστήριο 
εντός Αττικής 

Α1 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

Α2 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

Διαπιστευμένο εργαστήριο 
εκτός Αττικής 

Β1 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

Β2 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

 
 
 
 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  
 
 
 
 
 
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………….. 
 
 
Ημερομηνία: ………………… 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 υποβάλω συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων 

τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως 
και ανεπιφύλακτα, 

 η προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 1ου άρθρου  της Πρόσκλησης, 
 αναλαμβάνω, σε περίπτωση που αναδειχτώ Ανάδοχος, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συνολικά 175 δειγμάτων 

τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής τμηματικά και για ένα έτος, 

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 (4) 

 
Ημερομηνία:   ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΑΔΑ: Ω6ΣΘ7Λ7-ΟΟΖ





ΑΔΑ: ................................. 
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Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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