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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                       Αθήνα  16-6-2017                         

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ                                 Αριθμ. Πρωτ.: 25507 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό- Διοικητικό 

Πληρ.: Φωτεινή Αθανασίου  

Τηλ.: 231 9991122 

Mail: athanasiou@elog.gr  

 

Προς: 
Ως συνημμένο πίνακα 

παραληπτών στο τέλος του 
εγγράφου 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση 

υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την συμμετοχή στον έλεγχο της ελληνικής αγοράς 

γάλακτος και κρέατος σε σχέση με την προέλευση  - καταγωγή τους και την τήρηση μηνιαίων 
ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.  

 
 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 
Έχοντας υπόψη : 

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/Α’/22.8.2011). 

 Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) και 9657/122441/10-11-2015 (ΦΕΚ 

Β’ 2537/25-11-2015) όμοιες. 

 Tην υπ’ αριθμ. 3079/42636/17-4-2015 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/21.4.2015) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.  
8866/112517/16.10.2015 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 739/20.10.2015), 11361/144942/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 

ΥΟΔΔ 942/28.12.2015), 3509/49656/22.04.2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 220/26.04.2016) και 
5337/71600/22.06.2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 325/23.06.2016) αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες διορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 της ανωτέρω  ΚΥΑ όπως ισχύει.  
 

 Την υπ’ αριθ. 8865/112514 (ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Β΄ του ίδιου Οργανισμού Δρ. Γεώργιος Καρέτσος. 

 

 Την υπ’ αριθμ. 5337/71600/22-6-2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 325/23.06.2016) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός 

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ο κ. Αθανάσιος Βλάχος. 
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 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 

 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 

«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 Την υπ’ αριθμ. 1/65
η
/27 & 28-7-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  - ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και την υπ’ αριθμ. 11A/73
η
/23-3-2016 

επικαιροποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής.  

 
 Την υπ’ αριθμ. 13/81

η
/10-11-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα 

μπορεί να αναθέτει σε ορκωτούς λογιστές το έργο της συνδρομής των ελεγκτών του 

Οργανισμού κατά την πραγματοποίησης των ελέγχων αρμοδιότητάς τους. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25182/15-6-2017 αίτημα ανάληψης δαπάνης ύψους 7.000 € του Γραφείου 

Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ελεγκτικής Υποστήριξης για τον έλεγχο της ελληνικής 
αγοράς γάλακτος και κρέατος σε σχέση με την προέλευση  - καταγωγή τους και την τήρηση 

μηνιαίων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος. 

 

 Την με α/α 2473 και αρ. πρωτ. 25377/16-6-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 

7.000,00 € (ΑΔΑ Ω1Η8ΟΞ3Μ-45Α). 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Για την κατάθεση προσφοράς που αφορά στην  παροχή υπηρεσιών εταιρείας Ορκωτών 

Λογιστών για την συμμετοχή της στον έλεγχο της ελληνικής αγοράς γάλακτος και κρέατος σε 
σχέση με την προέλευση  - καταγωγή τους και την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων γάλακτος και 

κρέατος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017, του κωδικού 61, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Αντικείμενο των σχετικών υπηρεσιών   

Οι προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργήσουν οι ελεγκτές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
με την συνδρομή των στελεχών εταιρείας Ορκωτών Λογιστών στα βιβλία και στοιχεία των 

ελεγχόμενων από τον Οργανισμό οικονομικών μονάδων, αφορούν στα κάτωθι:  

1. Την τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεις κρέατος. 
2. Τον έλεγχο της διάθεσης και διαχείρισης του τυρογάλακτος.  

3. Την τήρηση από τα σφαγεία του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων αυτού. 
4. Την ταυτοποίηση και αναγραφή ή μη σε όλα τα εμπορικά έγγραφα διακίνησης του κρέατος 

όλων των στοιχείων «καταγωγής – προέλευσης « του κρέατος. 

5. Τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 175180/2011. 
6. Τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 412/8932/2012. 
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Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας, Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος στην οδό Κηφισίας 33 και Αιγαίου, τ.κ. 54 248 Θεσσαλονίκη, έως τις 

21/6/2017 και ώρα 12:00 με την ένδειξη:  

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/06/2017 

 

Περιεχόμενα Προσφορών 

Στο φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

- Αναλυτική Παρουσίαση της επιχείρησης 

- Παρουσίαση των κυριότερων έργων που ανέλαβε η επιχείρηση με συναφές με το υπό 

ανάθεση αντικείμενο, το συμβατικό ποσό και το διάστημα στο οποίο υλοποιήθηκαν 

- Στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης και νόμιμης εκπροσώπησης 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του ν. 4412/2016, 

- Οικονομική προσφορά για την ανά ώρα αποζημίωση απασχόλησης των ζητούμενων 

υπηρεσιών, διατυπωμένη ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ. Επισημαίνεται πως η 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να δεσμεύει και να έχει ισχύ 30 ημέρες από την επόμενη 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την παρούσα πρόσκληση. 

 

Κριτήρια ανάθεσης 

Από τη διαδικασία που περιγράφει η παρούσα πρόσκληση θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Διαδικασία ανάθεσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο φορέας που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει το 

αργότερο εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
και, εφ’ όσον δεν υπάρχουν ελλείψεις ή άλλα προβλήματα, θα εκδοθεί σχετική απόφαση ανάθεσης. 

 

Τόπος και μέσα παροχής: 

Ο ανάδοχος δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία των υπηρεσιών του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ ή σε οποιοδήποτε άλλον χώρο απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου. Στην περίπτωση 
μετακίνησης εκτός της έδρας του αναδόχου, καταβάλλεται από τον Οργανισμό στο 

απασχολούμενο προσωπικό εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης και διαμονή σε 
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ξενοδοχείο σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2  του 
Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’). 

 

Παραδοτέα του έργου –παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Οργανισμό ως παραδοτέα τα κάτωθι: 

 Γραπτές αναφορές σχετικές με την εκάστοτε αναληφθείσα εργασία η οποία θα ανατίθεται 

γραπτώς από τον Οργανισμό. 

Η εν λόγω αναφορές υποβάλλονται με το τέλος κάθε ελεγκτικής διαδικασίας.  

 Τελική Απολογιστική Έκθεση Εργασιών 

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του Έργου του Αναδόχου και 
περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του συνόλου των εργασιών που εκτέλεσε ο ανάδοχος και 

τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας. Επιπλέον η 

έκθεση θα περιλαμβάνει και προτάσεις για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται και που, κατά την 
κρίση του αναδόχου, θα συμβάλλουν στην ορθότερη εκτέλεση των ελέγχων.  

 

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε τρία αντίτυπα σε έντυπη μορφή, 

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή(cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς του Οργανισμού για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου και την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου είναι αρμόδια για την παραλαβή των 

εκάστοτε παραδοτέων με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 

Διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος δύναται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο έως τις 31/12/2017 και θα 
υποβάλει τα τελικά παραδοτέα του έργου όχι αργότερα από τις 15/1/2018. 

Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 
υποβολή των παραδοτέων του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τη διάρκεια της σύμβασης, αυτεπάγγελτα ή με αίτημα 

του Αναδόχου, χωρίς να μεταβάλει το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής. 

 

Προϋπολογισμός σύμβασης 

Το κόστος για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των πέντε  

χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (5.645,16 €) πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 €). 
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Τρόπος Πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά: 

 Παραστατικό του αναδόχου. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 
Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
 
Επί της καθαρής αξίας, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

 Φόρος εισοδήματος ίσος με ποσοστό 8% (Προκαταβολή Φόρου). 

 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%, η οποία  επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος                                                              Αθανάσιος Βλάχος 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1.KMC – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 

Κορίνθου 4-8 τ.κ. 26223 Πάτρα 

Τηλ. 2610 453669 Fax 2610 453448 

 e-mail: vicky.christog@gmail.com 

 

2. GRANT THORNTON 

Ζεφύρου 56 τ.κ 17564 Παλαιό Φάληρο 

Τηλ. 210 7253315 Fax 210 7253317 

E-mail: reception@gr.gt.com 

  

3. ΣΟΛ ΑΕ 

Φωκίωνος Νέγρη 3 τ.κ 112 57 Αθήνα 

Τηλ. 210 8691100  

E-mail: ddrakos@solae.gr 
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