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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ/ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.600,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.  
                                                           
       Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  , έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τη με αρ. 37419/13479/8-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

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

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14. 

6. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ.Α) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) 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. 

13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. 
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

14. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) 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(ΦΕΚ969/τ.Β/2017) 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 (ΦΕΚ147/τ.Α/20167)». 

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

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

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

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

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

21. Το με αρ. πρωτ. 2287/10-5-2018 έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων με το οποίο ζητά την προμήθεια υλικών προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν  δειγματοληψίες /επισκοπήσεις  φυτοϋγειονομικών ελέγχων και ειδικότερα:  
 50 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) 

διαστάσεων περίπου 20Χ35 εκ. (περίπου 600 γραμμαρίων) 
 50 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) 

διαστάσεων περίπου 30Χ50 εκ. (περίπου 1.200 γραμμαρίων) 
 4.000 τεμάχια (ή  4 ρολά των 1.000 τεμαχίων) ετικέτες PVC για μαρκαδόρο ή εκτύπωση 

κίτρινου χρώματος διαστάσεων  1,7 Χ 22 εκατοστών. 
 1.250 μέτρα δεματικό σύρμα πλαστικοποιημένο (25 τεμάχια των 50 μέτρων) (γνωστό 

και ως πλαστικό σύρμα ανθοκομίας επενδυμένο πράσινο). 
22. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη και αναγκαία.   
23. Την υπ’ αριθμ. 1339/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

(ΑΔΑ: ΩΖΩΞ7Λ7-Α48) με την οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα. 

24. Την με αρ. πρωτ. 124120/25-06-2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΨΗ4Δ7Λ7-
Υ09 και ΑΔΑΜ:18REQ003318755) ύψους 1.600,00€ στον ΚΑΕ 1699.01 του Ε.Φ.08072 του 
οικ. έτους 2018 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
2615 και α/α βεβ. 2727  στο βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

                                                                     ΚΑΛΕΙ 
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Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για  την προμήθεια 
υλικών για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες /επισκοπήσεις  
φυτοϋγειονομικών ελέγχων , όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές 
προδιαγραφές στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας Πρόσκλησης και τα οποία χωρίζονται σε δύο  
ομάδες: 
ΟΜΑΔΑ Α: Αφορά την προμήθεια:  
 α. 50 πακέτων (των 100 τεμαχίων) διάφανων πλαστικών σακουλών (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων 
περίπου 20Χ35 εκ. 
 β. 50 πακέτων (των 100 τεμαχίων) διάφανων πλαστικών σακουλών (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων 
περίπου 30Χ50 εκ.  
  Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι  1.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 ΟΜΑΔΑ Β: Αφορά την προμήθεια: 
α. 4.000 τεμάχια (ή  4 ρολά των 1.000 τεμαχίων) ετικέτες PVC για μαρκαδόρο ή εκτύπωση κίτρινου 
χρώματος διαστάσεων  1,7 Χ 22 εκατοστών 
β. 1.250 μέτρα (ή 25 τεμάχια των 50 μέτρων) δεματικό σύρμα πλαστικοποιημένο (γνωστό και ως 
πλαστικό σύρμα ανθοκομίας επενδυμένο πράσινο), 
Ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Β  είναι  250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
       Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ είναι 1.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
      Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία (1) ΟΜΑΔΑ ή και  για  τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ  
      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ,  υπό  την προϋπόθεση 
ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα και καλύπτονται 
συνολικά οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης. 
     Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη κάθε φορά  δαπάνη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη 
 
     Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ΟΜΑΔΑ  
του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Α , απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) 
       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προμήθεια  υλικών για τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν  δειγματοληψίες /επισκοπήσεις  φυτοϋγειονομικών 
ελέγχων, τα οποία και θα πρέπει να πληρούν ανά ΟΜΑΔΑ τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:  
 ΟΜΑΔΑ Α 

 50 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) 
διαστάσεων περίπου 20Χ35 εκ. (περίπου 600 γραμμαρίων) 

 50 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) 
διαστάσεων περίπου 30Χ50 εκ. (περίπου 1.200 γραμμαρίων) 
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ΟΜΑΔΑ Β 
 4.000 τεμάχια (ή  4 ρολά των 1.000 τεμαχίων) ετικέτες PVC για μαρκαδόρο ή εκτύπωση 

κίτρινου χρώματος διαστάσεων  1,7 Χ 22 εκατοστών. 
 1.250 μέτρα (ή 25 τεμάχια των 50 μέτρων) δεματικό σύρμα πλαστικοποιημένο (γνωστό 

και ως πλαστικό σύρμα ανθοκομίας επενδυμένο πράσινο). 
 
      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.: 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   11-07-2018    ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.    
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς 
ξέσματα, για  την προμήθεια υλικών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν  
δειγματοληψίες /επισκοπήσεις  φυτοϋγειονομικών ελέγχων , τα οποία θα πρέπει να πληρούν ανά 
ΟΜΑΔΑ τις ελάχιστες προδιαγραφές  όπως καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας 
πρόσκλησης. 
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 Δ/νση 

Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών). 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο). 

 
       Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να συνταχθεί σύμφωνα 
με  το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ ανά ΟΜΑΔΑ , που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται: 
  
 η προσφερόμενη τιμή μονάδος σε € χωρίς ΦΠΑ ανά είδος, με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά 

ψηφία, 
 η αξία σε € χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος, ως γινόμενο της ανωτέρω προσφερόμενης τιμής επί 

τη  ζητούμενη ποσότητα,  
 η τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών  αριθμητικώς και ολογράφως , 
 η τελική αξία σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών αριθμητικώς και 

ολογράφως (το οποίο δε θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη)  
  Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση 

και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
προμήθεια των ειδών που περιγράφονται ανά ΟΜΑΔΑ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
 Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα κάθε φορά 
δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.  
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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 να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής ,στην οποία θα δηλώνεται: 
 ότι υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για  την προμήθεια 

υλικών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες 
/επισκοπήσεις  φυτοϋγειονομικών ελέγχων ,  

 ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, 
 η ομάδα στην οποία υποβάλλει προσφορά και ότι αναλαμβάνει να προμηθεύσει σε 

περίπτωση που αναδειχτεί προμηθευτής το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο Α της παρούσας πρόσκλησης για το οποίο κάνει προσφορά,  

 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
τους οποίους έλαβε γνώση και το Παράρτημα Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, 
και, σε περίπτωση υπαναχώρησης από την προμήθεια, δε δικαιούται αποζημίωσης και δεν 
έχει καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη, 

 ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Κεφαλαίου Α,  
 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 
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). 

 
     Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των 
οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά (2ος όροφος),  την  12-7-2018, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ. 
 
         Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (τηλέφωνα 
επικοινωνίας:2132601641, 2131601644). 
 
         Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται α)οι διατάξεις του Ν.4412/2016 β) οι όροι της 
παρούσας πρόσκλησης γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
       Η πληρωμή του/των Προμηθευτή/Προμηθευτών  θα γίνει μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση 
της δαπάνης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του/τους από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της προμήθειας ανά ΟΜΑΔΑ από την αρμόδια Επιτροπή και υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον/τους Προμηθευτή/Προμηθευτές των απαιτούμενων από τον 
Νόμο δικαιολογητικών. 
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Πρωτόκολλο για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.   

- Δελτίο αποστολής/Τιμολόγιο πώλησης. 
- Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του/των 

Προμηθευτή/Προμηθευτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
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  Τον/τους Προμηθευτή/Προμηθευτές βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, 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 των ειδών με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 

 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%. 

        Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 4% επί της καθαρής αξίας στο τιμολόγιο πώλησης – δελτίο 
αποστολής. 
   Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ. 
08.072 και ΚΑΕ:169901 του έτους 2018. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του/των 
Προμηθευτή/Προμηθευτών στη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Δημοσθένους 1-3 στον 
Πειραιά στον 4ο όροφο (τηλ. επικοινωνίας: Μαρούλη Ευφημία : 2131618532,  Παληογιάννη Άννα: 
2131618514)    
 Η παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας.  
    Ο/Οι Προμηθευτής/Προμηθευτές υποχρεούται/ούνται να ειδοποιήσει/ουν την αρμόδια Επιτροπή 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει  τα είδη  που περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
και για τα οποία υπέβαλε προσφορά. 
    
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.: 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. 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 

 
 

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων   
email: id.nison@patt.gov.gr 

- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων   
email: daok.n@patt.gov.gr 

- 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 ………………………………………………………… 
ΟΜΑΔΑ Α 

                                             

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Πλαστικές 
διαφανείς σακούλες 

πολυαιθυλενίου 
διαστάσεων 

20Χ35εκ. 

1 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

 
50 ΠΑΚΕΤΑ ……€ ……€ 

2 

Πλαστικές 
διαφανείς σακούλες 

πολυαιθυλενίου 
διαστάσεων 

30Χ50εκ. 

1 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 50 ΠΑΚΕΤΑ  ……€ ……€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
 

………………… 
(αριθμητικώς) 

 
 
 

………………… 
(ολογράφως) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

………………… 
(αριθμητικώς) 

 
 

………………… 
(ολογράφως) 

                                                                 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ 1.350,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  
  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………… 

                                                              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                              ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

του οικονομικού φορέα …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ…….. 

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………. 
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………... 

E-mail ………………………………………………………… 
ΟΜΑΔΑ Β 

                                                 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

 
Ετικέτες PVC για μαρκαδόρο ή 
εκτύπωση κίτρινου χρώματος 

διαστάσεων  1,7 Χ 22 εκατοστών 
 

 1 ΡΟΛΟ (ΤΩΝ 1.000 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)  

ή 
1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

  
4 ΡΟΛΑ 

ή 
4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 
……€ 

 
ή 
 

……€ 
 

……€ 

2 

 
1.250 μέτρα δεματικό σύρμα 

πλαστικοποιημένο γνωστό και 
ως πλαστικό σύρμα ανθοκομίας 

επενδυμένο πράσινο 
 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ (ΤΩΝ 50 
ΜΕΤΡΩΝ) 

ή  
1 ΜΕΤΡΟ 

25 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΤΩΝ 
50 ΜΕΤΡΩΝ) 

ή  
1.250 ΜΕΤΡΑ  

……€ 
 

ή 
 

……€ 

……€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
………………… 
(αριθμητικώς) 

 
………………… 
(ολογράφως) 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
………………… 
(αριθμητικώς) 

 
………………… 
(ολογράφως) 

                                                                     ……………………… 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ 250,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  
  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………… 
                                                             Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
 

                                                              ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΔΑ: 64117Λ7-ΦΒ8
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