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Θέμα: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού εγχώριου [κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016 (Α’ 147)] ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για:
(α)
τη διενέργεια αναλύσεων για τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων ουσιών
(μυκοτοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κ.α.), πρόσθετων υλών και απαγορευμένων
ουσιών (αντιβιοτικά) σε ζωοτροφές, και
(β)
τη διενέργεια αναλύσεων για ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και ταυτοποίηση
DNA, προερχόμενου από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) σε πρώτες ύλες
ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές και προμίγματα ζωοτροφών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
β. Του Π.Δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
2. Τον Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004, όπως ισχύει, 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 (EE L191/2004).
3. Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
4. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
5. Το 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».
6. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Το αρθρ. 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Την παρ. Ζ του αρθρ. 1 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Το ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 312/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Την αριθ. 57654/2017 (Β’ 1781) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Την αριθ. 56902/2017 (Β’ 1924) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Το αριθ. 2130/176073/19-12-2018 (18REQ004271144) έγγραφο της Δ/νσης
Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, με το οποίο ζητείται, για την εύρυθμη
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, στη βάση σχετικής
απαίτησης της ενωσιακής νομοθεσίας [Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει], η προέγκριση πιστώσεων, για
τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021, συνολικού ποσού 135.000,00€ (εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ύψους 24%. Το
εν λόγω ποσό επιμερίζεται ως ακολούθως:
- 97.000,00€ (ενενήντα επτά χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ύψους 24%, για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο), για την ανάθεση
εκτέλεσης εργασιών αναλύσεων για τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων
ουσιών (μυκοτοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κ.α.), πρόσθετων υλών
και απαγορευμένων ουσιών (αντιβιοτικά) σε ζωοτροφές (Τμήμα Α’ του
διαγωνισμού), και
- 38.000,00€ (τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ύψους 24%, για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο), για την ανάθεση
εκτέλεσης εργασιών αναλύσεων ανίχνευσης, ποσοτικού προσδιορισμού και
ταυτοποίησης DNA προερχόμενου από γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ) σε πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές και
προμίγματα ζωοτροφών (Τμήμα Β’ διαγωνισμού).
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19. Την αριθ. 26837/176078/14-01-2019/ κωδ. 317 (ΑΔΑ: ΨΡΓΗ4653ΠΓ-2ΛΣ, ΑΔΑΜ:
19REQ004649555) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικής Διαχείρισης, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίνεται, με α.α. 260
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, η δέσμευση
πίστωσης 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), για το έτος 2019, εις
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας-01-, Φ. 110, Κ.Α.Ε. 0439.
20. Την
αριθ.
5878/26907/11-02-2019
(ΑΔΑ:
ΩΒ734653ΠΓ-5Θ4,
ΑΔΑΜ:
19REQ004649596) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, για την
εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, ετών 2020 και
2021, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, με την οποία, μεταξύ άλλων,
εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης ύψους 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ) για το έτος 2020 και 25.000,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) για το έτος
2021 (Α’ Εξάμηνο), προς εκτέλεση των στο θέμα της παρούσης απόφασης
αναφερόμενων εργαστηριακών αναλύσεων, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας-01-, Φ. 110, Κ.Α.Ε.
0439.
21. Το αριθ. 456/44695/06-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων
Γαιών, με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό κλήρωσης των μελών τόσο της
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν, όσο και της
Επιτροπής Παραλαβής, για την υπό προκήρυξη διαγωνιστική διαδικασία.
22. Το αριθ. 868/98575/07-05-2019 έγγραφο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας (Δ/νσης
Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών), με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και για τα δύο (2) Τμήματα της υπό προκήρυξη διαγωνιστικής
διαδικασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο θέμα της παρούσης.
23. Την αριθ. 619/46787/2019 (Β’ 988 & Β’ 1241) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα,
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
Προϊσταμένους
Γενικής
Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους
Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 1679/153682/2019 (Β’ 2701) όμοια.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ηλεκτρονικού εγχώριου [κάτω των ορίων του άρθρου 5
του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για:
(α) τη διενέργεια αναλύσεων για τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων ουσιών
(μυκοτοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κ.α.), πρόσθετων υλών και
απαγορευμένων ουσιών (αντιβιοτικά) σε ζωοτροφές, και
(β) τη διενέργεια αναλύσεων για ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και
ταυτοποίηση DNA, προερχόμενου από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
(ΓΤΟ) σε πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές και προμίγματα
ζωοτροφών,
προς εύρυθμη υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών, στη
βάση σχετικής απαίτησης της ενωσιακής νομοθεσίας [Καν. (ΕΚ) 882/2004 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και σε κάλυψη
αναγκών της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Οι προς ανάθεση υπηρεσίες (εργαστηριακές αναλύσεις) του υπό προκήρυξη
Διαγωνισμού επιμερίζονται σε δύο (2) Τμήματα («συστημικούς» διαγωνισμούς
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων/ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ως
ακολούθως:
Τμήμα Α: Διενέργεια αναλύσεων για τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων
ουσιών (μυκοτοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κ.α.), πρόσθετων υλών
και απαγορευμένων ουσιών (αντιβιοτικά) σε ζωοτροφές, προϋπολογιζόμενης
αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
ύψους 24%, 97.000,00€ (ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ), η οποία αφορά στα
έτη 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο).
Έχει αύξοντα αριθμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 78278,
και
Τμήμα Β: Διενέργεια αναλύσεων για ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και
ταυτοποίηση DNA, προερχόμενου από γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ) σε πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές και
προμίγματα ζωοτροφών, προϋπολογιζόμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%, 38.000,00€ (τριάντα
οκτώ χιλιάδων ευρώ), η οποία αφορά τα έτη 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο).
Έχει αύξοντα αριθμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 78280.
3. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους 135.000,00€ (εκατόν τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ως άνω υπηρεσίες
(εργαστηριακές αναλύσεις), όπως ανά Τμήμα του Διαγωνισμού και είδος
ανάλυσης εξειδικεύεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (παρ. 2), θα
βαρύνει, και για τα τρία οικονομικά έτη, 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο), τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας- 01Ειδικός Φορέας 110, Κ.Α.Ε. 0439.
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από
προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του
πλήρους σώματος της Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ήτοι, καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 26 Αυγούστου 2019, ώρα: 15:00’.
5. Η καθαρή (χωρίς το Φ.Π.Α.) αξία των υπηρεσιών υπόκειται σε κράτηση 0,07% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και σε
κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.). Αμφότερες οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται, η κάθε μία ξεχωριστά,
σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού).
6. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς το
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
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7. Ορίζουμε επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών την ομώνυμη
Επιτροπή της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, όπως
εκάστοτε ισχύει.
8. Ορίζουμε επιτροπή κρίσεως των προσφορών και των δικαιολογητικών που θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό και προτάσεως στο αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα
με το από 14-02-2019 σχετικό πρακτικό κληρώσεως, που διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία μας με το στο σημείο 21 του προοιμίου της παρούσης αναφερόμενο
έγγραφο της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, αποτελούμενη από
τους:
Τακτικά μέλη:
Αναπληρωματικά μέλη:
Θεοδώρα Χασοπούλου (πρόεδρος)
Βασίλειος Τάχος (αν. πρόεδρος)
Αγγελική Σοφού
Κωνσταντίνα Κράλλη
Βασίλειος Καλαβρός
Αιμιλία Χρυσανθακοπούλου
9. Ορίζουμε επιτροπή παραλαβής των αποτελεσμάτων των υπό ανάθεση υπηρεσιών
(εργαστηριακών αναλύσεων), σύμφωνα με το ως άνω από 14-02-2019 σχετικό
πρακτικό κληρώσεως, αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
Αναπληρωματικά μέλη:
Αικατερίνη Αντιπάτη (πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Καρβούνης (αν. πρόεδρος)
Πολυξένη Τζώρτζη
Ελευθερία Καστρησίου
Αγγελική Δεβάρη
Αγγελική Χαλκιοπούλου
10. Περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού (Προκήρυξη) θα δημοσιευθεί: (α) στον
ιστοχώρο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). και (β) στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη
διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr.
11. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο, σε ηλεκτρονική μορφή, στην
πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός (www.eprocurement.gov.gr),
α.α.: 78278 (για το Τμήμα Α’) και 78280 (για το Τμήμα Β’), στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.minagric.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη
www.eprocurement.gov.gr.
12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Υπηρεσία μας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διευθύνσεως

Χριστίνα Διαμαντάκη

