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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χίος,   27 / 6 / 2017      

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ 

               Αρ. Πρωτ. : 2950 

 

 
Ταχ. ∆/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX. 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: 

:

:

: 

: 

Πολυτεχνείου 1 

82 100 – Χίο 

2271350551 

Παπασπανούδης Παναγιώτης 

 2271350519 

  ΠΡΟΣ : Επιµελητήριο Χίου 

                (προς κάθε ενδιαφερόµενο) 

                                                               

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ 

ΣΧΕΤ. :  
 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προµηθευτεί προτυπωµένα 

έντυπα σε µορφή αριθµηµένου τριπλότυπου αυτογραφικού µπλοκ (50 τριπλότυπων φύλλων, µέγεθος 

Π19,50 Χ Υ30,00) σύµφωνα µε τον συνηµµένο (Παλαιό Έντυπο) Υπόδειγµα 1, η νέα µορφή του 

εντύπου θα είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 (προσαρµογή σε µία (1) σελίδα), για τις 

ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Χίου. 

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προµήθεια εντύπων σε µορφή αριθµηµένου 

τριπλότυπου αυτογραφικού 5 (πέντε) µπλοκ (50 τριπλότυπων φύλλων, µέγεθος Π19,50 Χ Υ30,00), 

παρακαλούµε αφού συµπληρώσετε την καθαρή τιµή προσφοράς ανά µονάδα (µπλοκ) και υπολογίσετε 

συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3, να προσκοµίσετε κλειστή την 

οικονοµική προσφορά σας στην Υπηρεσία µας (Πολυτεχνείου 1, Χίος)  µέχρι  την  ∆ΕΥΤΕΡΑ 3-7-

2017 και ώρα 02.00 µ.µ..   

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής δεν 

θα γίνονται δεκτές. 

Η προσφορά θα περιέχει τιµή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιµή µε ΦΠΑ, για το σύνολο της 

συντήρησης -  προµηθευόµενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαµηλότερη 

τιµή. 

Ο µειοδότης που η προσφορά του θα έχει την χαµηλότερη τιµή, αφού ενηµερωθεί εγγράφως 

από το Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας θα πρέπει να µας προσκοµίσει πριν την απευθείας ανάθεση 

τα παρακάτω δικαιολογητικά που είναι (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και πρόσφατο 

απόσπασµα Ποινικού Μητρώου) 

Τα µπλοκ θα εκτυπωθούν µετά από συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Π.Ε. Χίου για την τελική µορφή που θα έχουν.  

Η συγκεκριµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτηµένη στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr – ∆ιαγωνισµοί. 
                                                                                                                                                                                          
  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

του Τµήµατος Προµηθειών 

 

 

Παναγιώτης Παπασπανούδης 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΜΟΡΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 

 



 
1 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

ΜΟΡΦΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  

(προσαρµογή σε µία (1) σελίδα) 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                      Νο 000 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ver. 1) 

Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τη µε αριθ. 91972/2003 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄123) [Οδηγία 2002/63/ΕΚ]  

Αριθµός Πρωτοκόλλου/ ηµεροµηνία αποστολής  εγγράφου 
(1)

  

Αριθµός δείγµατος 
(2)

  ή Αριθµός αντιδείγµατος 
(3)

  

Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας   

Είδος/Ποικιλία 
(4)

  

Κωδικός µε βάση τον Καν. 752/2014 
(5)

  

Εµπορικό Όνοµα 
(6)

  

Σηµείο δειγµατοληψίας (τόπος, κατάστηµα, διεύθυνση)   

Προέλευση ( χώρα, νοµός, περιοχή)  

Συνολική ποσότητα φορτίου ή ελεγχόµενης παρτίδας 
(7)

  

Εργαστηριακό δείγµα και αντίδειγµα (µονάδες, ή/και Kg)   

Συσκευασία & σφράγιση δείγµατος-αντιδείγµατος 
(8)

  

Στοιχεία εµπόρου εισαγωγέα ή διακινητή   

Αποδεικτικά ιχνηλασιµότητας δείγµατος  

Στοιχεία εµπόρου αποστολέα ή συσκευαστή   

Στοιχεία παραγωγού   

Στοιχεία για την καλλιέργεια 
(9)

  

Βιολογικής Παραγωγής �ΝΑΙ                      � ΟΧΙ 

Ηµεροµηνία παραγωγής   

Κωδικός αριθµός παραγωγής    

Αρχή που διενεργεί την δειγµατοληψία   

Σκοπός δειγµατοληψίας  :  � Εθνικό πρόγραµµα ελέγχου  

� Κοινοτικά  Συντονισµένο πρόγραµµα 

� Καν. 669/2009            � Follow up   

� Καταγγελία                 � Άλλο .............................. 
 

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
ΕΜΠΟΡΟΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

 

Ο ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

 
(Ονοµατεπώνυµο – Ιδιότητα ) 

 
 

(Ονοµατεπώνυµο-Ιδιότητα) 

Έλαβα δείγµα από το παραπάνω φορτίο προκειµένου να 
διενεργηθεί σε αυτό εργαστηριακός έλεγχος υπολειµµάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
 ΤΟΠΟΣ: …………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 

(Υπογραφή)   
 

Ο ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

 

 

(Υπογραφή – σφραγίδα) 
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Σηµειώσεις 

(1) δίνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου που θα συνοδεύσει το δείγµα 
(2) δίνεται ένας αριθµός π.χ. 1,2,3 για καθένα από τα δείγµατα  
(3) δίνεται ένας αριθµός. Αν θέλουµε να συνδεθεί το αντίδειγµα µε το αντίστοιχο δείγµα δίνουµε τον ίδιο αριθµό µε το δείγµα 

συνοδευόµενο από την ένδειξη ΑΝΤ. π.χ. 1 ΑΝΤ,  2 ΑΝΤ κ.τ.λ. 
(4)  Χρησιµοποιείται η ονοµασία σύµφωνα µε τον Καν. 752/2014 (Παράρτηµα Ι Μέρος Α και Β). π.χ. µήλα Προσοχή η 

ποικιλία αναγράφεται µόνον εφόσον υπάρχουν σχετικά τεκµήρια. Επίσης, η ποικιλία συνδέεται και µε την 
συµπλήρωση του υπ. αριθµ. 5 πεδίου. 

(5) Αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο προϊόν µε βάση τον Καν. 752/2014 (Παράρτηµα Ι Μέρος Α και Β). π.χ. Εάν 
το είδος είναι µήλο, ο κωδικός που αντιστοιχεί είναι “0130010” ή εάν το είδος είναι µαρούλι ο κωδικός που αντιστοιχεί 
είναι  “0251020”  και περιλαµβάνει το µαρούλι iceberg, το µαρούλι σαλάτα, το στρογγυλό µαρούλι και το κοινό µαρούλι). 
Προσοχή στους κωδικούς ορισµένων προϊόντων π.χ. o κωδικός για το λάχανο είναι διαφορετικός από το κινέζικο 
λάχανο. Πιο συγκεκριµένα ο κωδικός για το λάχανο είναι “0242020”  και περιλαµβάνει το κόκκινο λάχανο, το λευκό 
λάχανο, το λάχανο Πορτογαλίας και το λάχανο σαβόι ενώ  για το κινέζικο λάχανο είναι “0243010”. Επίσης τα νεαρά 
φύλλα σπανακιού (baby leaf) έχουν διαφορετικό κωδικό από το σπανάκι. Πιο συγκεκριµένα τα νεαρά φύλλα σπανακιού 
έχουν κωδικό “0251080” ενώ το σπανάκι έχει κωδικό “0252010”   

(6) π.χ. ζαγορίν  
(7) αναφέρεται ο αριθµός κιβωτίων, χαρτοκιβωτίων, σάκων ή δίνεται το βάρος σε Kg 
(8) π.χ. διάφανος πλαστικός σάκος µε µολυβδοσφραγίδα, φιάλη µε µολυβδοσφραγίδα κ.τ.λ. 
(9) π.χ. υπαίθρια, θερµοκηπίου, κ.τ.λ. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

(5 ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Π19,50 Χ Υ30,00)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητα 

(σε µπλοκ) 

Τιµή 

Μονάδος 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική Αξία 

Χωρίς ΦΠΑ 

1  5   

 Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:  

 Ποσό µε ΦΠΑ ..….%:  

 Σύνολο Με ΦΠΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ):  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προµηθευτής 

 

 

 

(Σφραγίδα, Υπογραφή) 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ……………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……………………………………………... 
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