
 
 

 
 
 

 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ. 5/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 119/2018 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων 
βιολογικού ή/και παθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της 
Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα δύο (2) ετών (Οικ.έτη 2018 & 2019), με συνολική προϋπολογισθεί-σα δαπάνη 
28.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 630/26-1-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της 
Οικονομικής επιτροπής, 2) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 3), Μουσταφά Μετίν μέλος, 4) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 7) 
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος μέλος και 4) Λασκαρίδης Παντελής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα εφτά μέλη, η Προεδρεύων 
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση του δέκατου θέματος, αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση ο Καραλίδης 
Φώτιος μέλος,  Γρανάς Αρχέλαος  μέλος και  Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 119: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της 
Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ.: Δ.Ο.οικ.533/24-1-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  
 
Α. Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό 1 της επιτροπής διενέργειας του ως άνω  διαγωνισμού  
Β. Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά, από τον  οικονομικό φορέα με επωνυμία 
Ζαχαροπούλου Ελένη, Ερμού 37, Κομοτηνή, ΑΦΜ 032613032 – ΔΟΥ Κομοτηνής.  
 Η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε στις 24/1/2018 εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς, τα αξιολόγησε και στην ίδια συνεδρίαση προέβη στην αποσφράγιση και της 
οικονομικής προσφοράς.  Εν συνεχεία συνέταξε  τo συνημμένο Πρακτικό 1, σύμφωνα με τα οποίο κρίνει 
αποδεκτή την υποβληθείσα προσφορά και γνωμοδοτεί στην ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου,  του 
οικονομικού φορέα με επωνυμία Ζαχαροπούλου Ελένη σύμφωνα με το υποβληθέν συμπληρωμένο 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 
Κατόπιν τούτου:    
Εισηγούμαστε 
Την έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή/και παθολογικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα δύο 
(2) ετών (Οικ.έτη 2018 & 2019), με συνολική προϋπολογισθεί-σα δαπάνη 28.100,00 ευρώ 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του οικονομικού 
φορέα με επωνυμία Ζαχαροπούλου Ελένη, (Ερμού 37, Κομοτηνή, ΑΦΜ 032613032 – ΔΟΥ Κομοτηνής), 
με προσφερόμενες τιμές ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας  όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω 
πίνακα, σύμφωνα με το υποβληθέν έγγραφο οικονομικής προσφοράς της:  
 

Περιγραφή Είδος Τεμάχια Τιμή/τμχ 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
με ΦΠΑ 

      
Δέματα Παθολογικού – Βιολογικού Υλικού  
(ενδεικτικά: Αίμα, ιστοί ζώων, εγκεφάλους, γάλα, μέρη νεκρών ζώων, κλπ. – Δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης 
(γαλακτοκομικών, κρέατος, αυγών, μελιού κλπ) 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 5 12,10 15,00 75,00 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 500 12,10 15,00 7.500 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 10 3,00 3,72 37,20 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 100 3,00 3,72 372,00 

Υγρό άζωτο και κατεψυγμένο σπέρμα 
Μεταφορά υγρού αζώτου και 
κατεψυγμένου σπέρματος από την 
Θεσσαλονίκη με ειδικές φιάλες βάρους 
30kg και 10kg αντίστοιχα  

Φιάλες 30kg και 10kg 30 60 74,40 2.232,00 

      
Σύνολο (ευρώ)     10.216,20 

 
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές αφορούν τιμή ανά τεμάχιο και ο αριθμός τεμαχίων (ποσότητες) που 
προβλέπονται στην διακήρυξη είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός και δύναται να ξεπεραστεί εφόσον το 
προκύπτον κόστος δεν υπερβαίνει συνολικά τις σχετικές δεσμευμένες πιστώσεις (αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης). 
 
Συγκεκριμένα το από 24-1-2018 Πρακτικό 1 αναφέρει τα εξής: «Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την με αριθμό 
19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ  (ΑΔΑ: 7ΘΒΠ7ΛΒ-ΓΙΙ) και αποτελείται από τους: 

1. Ιωάννη Κυρκούδη (ως πρόεδρος), αν. προϊστάμενο του Τμήματος ΚΔΥ της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α’ (αναπληρώνει τον Νικόλαο 
Φωτεινιά, που απουσιάζει για υπηρεσιακούς λόγους) 

2. Ιωάννη Αμαξόπουλο (ως μέλος), προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’ (αναπληρώνει τον 
Νικόλαο Φωτεινιά που απουσιάζει για υπηρεσιακούς λόγους) 

3. Παναγιώτη Μαλλίδη (ως μέλος), υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’ 

συνήλθε, σήμερα, στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, σε συνεδρίαση στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΑΜΘ, στον τρίτο όροφο του Διοικητηρίου Ροδόπης (Λ. Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή) για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών, για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού 
Α. Η επιτροπή παρέλαβε από τη Γραμματεία ένα (1) σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος υποβλήθηκε στις 22 
Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και περιείχε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας 
«Ζαχαροπούλου Ελένη» (αρ. πρωτ. ΔΟ488/22-1-18)  
Β.Η επιτροπή, σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση, προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου, στον έλεγχο 
του περιεχομένου του, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο αποσφράγισης – 
αξιολόγησης προσφορών της Διακήρυξης. Η επιτροπή υπόγραψε και σφράγισε τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και κατόπιν προχώρησε στον έλεγχο της ενότητας «Αποσφράγιση – Αξιολόγηση 
προσφορών» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. Κατά τον έλεγχο του σχετικού φακέλου, η 
επιτροπή δεν διαπίστωσε οποιαδήποτε έλλειψη ή παρατυπία. 
 
Ειδικότερα, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς βρέθηκαν: 

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Από το τυποποιημένο έντυπο προκύπτει εμπειρία της  
για μεταφορά βιολογικών δειγμάτων 

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι η επιχείρηση συνεργάζεται με την «Kanga services» 
που διαθέτει ISO 9001:2008 και ενυπόγραφη βεβαίωση της εταιρίας «Kanga services» για τη 
συνεργασία αυτή 
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3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι η «Ζαχαροπούλου Ελένη» αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της με αριθμό 1/2018 διακήρυξης 

Όσον αφορά την  τεχνική  προσφορά, η επιτροπή διαπίστωσε συμμόρφωση σε σχέση με τα οριζόμενα 
στην οικεία διακήρυξη. Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την αποσφράγιση του 
φακέλου οικονομικής προσφοράς. 
Δ. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών: Κατόπιν, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του 
φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Η επιτροπή συνέκρινε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς με την 
οικονομική προσφορά του αναδόχου: 
Υπόδειγμα 

 Περιγραφή Είδος Τεμάχια Τιμή/τμχ 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

      
Δέματα Παθολογικού – Βιολογικού Υλικού  
(ενδεικτικά: Αίμα, ιστοί ζώων, εγκεφάλους, γάλα, μέρη νεκρών ζώων, κλπ. – Δείγματα τροφίμων ζωικής 
προέλευσης (γαλακτοκομικών, κρέατος, αυγών, μελιού κλπ) 
Αποστολές εντός ΠΕ 
Ροδόπης 

Έως 15 kg 5    

Αποστολές εκτός ΠΕ 
Ροδόπης Έως 15 kg 500    

Αποστολές εντός ΠΕ 
Ροδόπης 

> 15 kg 
(ανά κιλό) 10    

Αποστολές εκτός ΠΕ 
Ροδόπης 

> 15 kg 
(ανά κιλό) 

100    

Υγρό άζωτο και κατεψυγμένο σπέρμα 
Μεταφορά υγρού 
αζώτου και 
κατεψυγμένου 
σπέρματος από την 
Θεσσαλονίκη με ειδικές 
φιάλες βάρους 30kg και 
10kg αντίστοιχα  

Φιάλες 
30kg και 
10kg 

30 

   

      
Σύνολο       
 
Οικονομική προσφορά (ευρώ) 
 
Περιγραφή Είδος Τεμάχια Τιμή/τμχ 

χωρίς ΦΠΑ 
Τιμή/τμχ με 

ΦΠΑ 
Σύνολο με 

ΦΠΑ 
      
Δέματα Παθολογικού – Βιολογικού Υλικού  
(ενδεικτικά: Αίμα, ιστοί ζώων, εγκεφάλους, γάλα, μέρη νεκρών ζώων, κλπ. – Δείγματα τροφίμων ζωικής 
προέλευσης (γαλακτοκομικών, κρέατος, αυγών, μελιού κλπ) 
Αποστολές εντός ΠΕ 
Ροδόπης 

Έως 15 kg 5 12,10 15,00 75,00 

Αποστολές εκτός ΠΕ 
Ροδόπης Έως 15 kg 500 12,10 15,00 7.500 

Αποστολές εντός ΠΕ 
Ροδόπης 

> 15 kg 
(ανά κιλό) 10 3,00 3,72 37,20 

Αποστολές εκτός ΠΕ 
Ροδόπης 

> 15 kg 
(ανά κιλό) 

100 3,00 3,72 372,00 

Υγρό άζωτο και κατεψυγμένο σπέρμα 
Μεταφορά υγρού 
αζώτου και 
κατεψυγμένου 
σπέρματος από την 
Θεσσαλονίκη με ειδικές 
φιάλες βάρους 30kg και 
10kg αντίστοιχα  

Φιάλες 
30kg και 
10kg 

30 60 74,40 2.232,00 
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Σύνολο (ευρώ)     10.216,20 
 

Η οικονομική προσφορά της υποψηφίου «Ζαχαροπούλου Ελένη» ανήλθε σε 10.216,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία δεν υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό των 28.100 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα της 1/2018 Διακήρυξης 
Διευκρινίζεται ότι οι προσφερόμενες τιμές σε ευρώ αφορούν τιμή ανά τεμάχιο και ότι ο αριθμός τεμαχίων 
(ποσότητες)  που προβλέπει η διακήρυξη είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός, σύμφωνα με το μέρος Α’ 
του παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης 

 
Ε. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει: 
Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Ζαχαροπούλου Ελένη» (Ερμού 37, Κομοτηνή) με ΑΦΜ 
032613032 – ΔΟΥ Κομοτηνής, ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή και παθολογικού υλικού, όπως περιγράφεται στην με 
αριθμό 1/2018 διακήρυξη, και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, στην τιμή των ΔΕΚΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ (10.216,20 €).  
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, σε πέντε αντίγραφα, το οποίο βεβαιώνεται 
και υπογράφεται από την Επιτροπή. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου «Αποσφράγιση – Αξιολόγηση 
προσφορών». 
 

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία 
   ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή/και παθολογικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα δύο 
(2) ετών (Οικ.έτη 2018 & 2019), με συνολική προϋπολογισθεί-σα δαπάνη 28.100,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του οικονομικού 
φορέα με επωνυμία Ζαχαροπούλου Ελένη, (Ερμού 37, Κομοτηνή, ΑΦΜ 032613032 – ΔΟΥ Κομοτηνής), 
με προσφερόμενες τιμές ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας  όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω 
πίνακα, σύμφωνα με το υποβληθέν έγγραφο οικονομικής προσφοράς της:  
 

Περιγραφή Είδος Τεμάχια Τιμή/τμχ 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
με ΦΠΑ 

      
Δέματα Παθολογικού – Βιολογικού Υλικού  
(ενδεικτικά: Αίμα, ιστοί ζώων, εγκεφάλους, γάλα, μέρη νεκρών ζώων, κλπ. – Δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης 
(γαλακτοκομικών, κρέατος, αυγών, μελιού κλπ) 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 5 12,10 15,00 75,00 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 500 12,10 15,00 7.500 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 10 3,00 3,72 37,20 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 100 3,00 3,72 372,00 

Υγρό άζωτο και κατεψυγμένο σπέρμα 
Μεταφορά υγρού αζώτου και 
κατεψυγμένου σπέρματος από την 
Θεσσαλονίκη με ειδικές φιάλες 
βάρους 30kg και 10kg αντίστοιχα  

Φιάλες 30kg και 
10kg 30 60 74,40 2.232,00 

      
Σύνολο (ευρώ)     10.216,20 

 
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές αφορούν τιμή ανά τεμάχιο και ο αριθμός τεμαχίων (ποσότητες) που 
προβλέπονται στην διακήρυξη είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός και δύναται να ξεπεραστεί εφόσον το 
προκύπτον κόστος δεν υπερβαίνει συνολικά τις σχετικές δεσμευμένες πιστώσεις (αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης). 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
του συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή/και παθολογικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα δύο 
(2) ετών (Οικ.έτη 2018 & 2019), με συνολική προϋπολογισθεί-σα δαπάνη 28.100,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα: την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του 
οικονομικού φορέα με επωνυμία Ζαχαροπούλου Ελένη,  (Ερμού 37, Κομοτηνή, ΑΦΜ 032613032 – ΔΟΥ 
Κομοτηνής), με προσφερόμενες τιμές ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το υποβληθέν έγγραφο οικονομικής προσφοράς της:  
 

Περιγραφή Είδος Τεμάχια Τιμή/τμχ 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή/τμχ με 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
με ΦΠΑ 

      
Δέματα Παθολογικού – Βιολογικού Υλικού  
(ενδεικτικά: Αίμα, ιστοί ζώων, εγκεφάλους, γάλα, μέρη νεκρών ζώων, κλπ. – Δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης 
(γαλακτοκομικών, κρέατος, αυγών, μελιού κλπ) 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 5 12,10 15,00 75,00 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης Έως 15 kg 500 12,10 15,00 7.500 
Αποστολές εντός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 10 3,00 3,72 37,20 
Αποστολές εκτός ΠΕ Ροδόπης > 15 kg (ανά κιλό) 100 3,00 3,72 372,00 

Υγρό άζωτο και κατεψυγμένο σπέρμα 
Μεταφορά υγρού αζώτου και 
κατεψυγμένου σπέρματος από την 
Θεσσαλονίκη με ειδικές φιάλες 
βάρους 30kg και 10kg αντίστοιχα  

Φιάλες 30kg και 
10kg 30 60 74,40 2.232,00 

      
Σύνολο (ευρώ)     10.216,20 

 
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές αφορούν τιμή ανά τεμάχιο και ο αριθμός τεμαχίων (ποσότητες) που 
προβλέπονται στην διακήρυξη είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός και δύναται να ξεπεραστεί εφόσον το 
προκύπτον κόστος δεν υπερβαίνει συνολικά τις σχετικές δεσμευμένες πιστώσεις (αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης). 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  119/2018. 
 

 
                                Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  
      ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                         

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ    
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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