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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Νωπής 

Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών. 
 
  

1. Έχοντας υπόψη: 
 
α. Το Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/1970) «Περί Οικονοµικής Μέριµνας  

και Λογιστικού των Ε.∆.» 
 

β. Το Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α’ 43/22-03-1994), (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013) 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 
 

γ. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  
 

δ. Το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
του ∆ηµοσίου».  
 

ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», καθώς και τις εκδοθείσες επ’ αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρµογής 
του.  
 

 στ.  Τη Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 
2300/3-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ». 

 
ζ.   Την αναγκαιότητα-σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη προµήθειας,  

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης του Μόνιµου, δικαιούχου 
παραθερισμού  και Στρατεύσιμου Προσωπικού της.  
 
 

2.   Κ   Α   Λ   Ο   Υ   Μ   Ε 
 
 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισµούς  
και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την  
προμήθεια νωπής τσιπούρας ιχθυοτροφείου  με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, 
και με κριτήριο αξιολόγησης- κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλό είδους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών της Π.Α. για περιοδική προμήθεια, 
εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών (από 1-6-16 έως 30-9-16) του 
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κάτωθι είδους ψαριού προς κάλυψη αναγκών Διαχείρισης Ωνίων Εστιατορίου της 
Μονάδας : 
 
 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 
Εκτιμώμενη  Ποσότητα 

σε κιλά 

1. 
Νωπή Τσιπούρα Ιχθυοτροφείου 
Ελληνικής Προέλευσης  
Bάρους 300-400 gr ανά τεμ. 

Κιλό Χίλια (1.000) 

 
 
 2. Η Π/Υ αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 6.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 
συνολικού προϋπολογισμού 7.345,00€ (με ΦΠΑ 13%) και το ΚΕΔΑ /Σ έχει το 
δικαίωμα αυξομείωσης της ανωτέρω εκτιμώμενης ποσότητας μέχρι 30% (μέγιστο 
ύψος δαπάνης 9.548,50€). 
 
 3. Παράδοση των ψαριών κατά τις εργάσιμες ώρες στο χώρο εστιατορίου της 
Μονάδας, απολεπισμένα και καθαρισμένα από τα εντόσθια, με κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα και προσωπικό του προμηθευτή χωρίς καμία επί πλέον 
χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία και ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
παραγγελθείσας ποσότητας. 
 
 4. Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς από τη Διαχείριση Εστιατορίου με 
παράδοση των ειδών και έκδοση κανονικού τιμολογίου προμηθευτή επί του οποίου 
θα αναγράφεται η ένδειξη ΄΄ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΄΄ με σφραγίδα και υπογραφή του 
προμηθευτή, καθώς και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη 
χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης/ Δημόσιο. Επί της αρχικής αξίας του 
τιμολογίου θα διενεργείται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% σύμφωνα με το 
Ν. 4172/13 (αρθρο 64) και κράτηση 0,1036% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 
 
 5. Η οικονομική προσφορά σας, θα πρέπει να κατατεθεί, με μέριμνα σας, εντός 
σφραγισμένου φακέλου μέχρι την 18/5/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην 
Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας ή μέσω της αρμόδιας Επιτροπής. Προσφορές 
που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και δεν αξιολογούνται. Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια 
επιτροπή θα γίνει στις 18/5/16 και ώρα 13:00 στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών . 
 

7. Στο δεξί μέρος εξωτερικά κάθε φακέλου προσφοράς θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
 
  α. Η ένδειξη με κεφαλαία γράμματα :  
 
 
« ΠΡΟΣ ΚΕΔΑ/Σ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΝΩΠΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ». 
 
           β. Η επωνυμία της επιχείρησης, καταστήματος ή εταιρείας που συμμετέχει 
και σε περίπτωση αντιπροσώπου και η επωνυμία της αντιπροσωπείας του 
προμηθευτή. 
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   γ. Η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων 

παραγωγής προϊόντων, τηλέφωνο FΑΧ. 
 
 8.  Ισχύς προσφοράς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από ημερομηνία 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
  
 9.   Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση αυτών θα γίνει από 
αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας με σύνταξη σχετικού Πρακτικού Αξιολόγησης και 
η κατακύρωση των αποτελεσμάτων υπόκειται στον Ε.Ο.Ε (ΑΤΑ/Γ3). 
 
 10. Σας αποστέλλουμε συνημμένα λοιπούς όρους προσφοράς ως το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ και σχετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για να το 
συμπληρώσετε κατάλληλα εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. 
 
 11. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 
23520-90140 και 23520-90130 υπεύθυνος Ανθστης (ΕΠΥΡ) Πλιάτσικας Γ . 
 
           
 
  Σμχος (Ι) Δημ. Μπουτσέλης 
           Διοικητής 
 
  Ακριβές Αντίγραφο 
 
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
Γραμματέας ΚΕΔΑ Σκοτίνας 
           
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» : Λοιποί Ειδικοί Όροι  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  Έντυπο Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ  
Στην Φ. 830/ΑΔ 432/Σ.210 ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Σκοτίνα 13 Μαι 2016 
  
 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΩΠΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  

 
 1. Η προσφορά να είναι καθαρογραμμένη στην Ελληνική γλώσσα, να φέρει 
σφραγίδα της επιχείρησης, υπογραφή του μειοδότη ή το νόμιμο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, να είναι σαφής και πλήρης και να μην υποβάλλεται με 
αιρέσεις ή με όρους που να είναι δεσμευτικοί για την Υπηρεσία.  
 

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε απόλυτες τιμές σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 
ανά κιλό είδους. 
 

3.  Η τιμή των ειδών θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ανεξάρτητα από τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
Αρχή και αυξήσεις κάθε φύσεως δαπανών, Α΄ υλών, φόρων, τελών κλπ.  
 
 4. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι στο απαιτούμενο από την 
Μονάδα μέγεθος (300-400γρ.) προκειμένου να γίνεται ευχερής η τιμολόγηση των 
μερίδων, να είναι  Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (κεφ. 11). 
 
 5. Χρόνος Παράδοσης : Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η παράδοση των ειδών από τον 
προμηθευτή θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν από υποβολή της παραγγελίας 
από αρμόδιο όργανο της Μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής και 
οπωσδήποτε εντός 24 ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου.  
 
 6. Μεταφορά και παράδοση των ειδών από την επιχείρηση του 
προμηθευτή στο χώρο εστιατορίου της Μονάδας, με μέριμνα του προμηθευτή, ήτοι 
καθαρισμένα από τα εντόσθια, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και προσωπικό 
δικά του. Τα είδη δεν μπορούν να μεταφέρονται με άλλα προϊόντα, τα οποία 
ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητα τους από άποψη υγιεινής ή να τα 
μολύνουν. Οι εσωτερικές επιφάνειες των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες έτσι ώστε να μη βλάπτουν τα αλιευτικά προϊόντα. Οι επιφάνειες 
αυτές πρέπει να είναι λείες και να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. Τα 
οχήματα που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για τη μεταφορά των ψαριών να είναι 
εξοπλισμένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη θερμοκρασία. 
Κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά τους τα νωπά αλιευτικά προϊόντα πρέπει 
να διατηρούνται στη θερμοκρασία τήξης του πάγου. Τα κιβώτια μεταφοράς των 
ψαριών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. 
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 7. Η συσκευασία : Τα ψάρια για τη μεταφορά τους τοποθετούνται κιβώτια το 
υλικό των οποίων είναι κατάλληλο για τη μεταφορά τροφίμων. Η διαδικασία 
συσκευασίας πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες υγιεινής ώστε να 
αποτρέπεται η μόλυνση των ψαριών. Τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα που 
ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα, πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως : 
  α. Να μην μπορούν να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
αλιευτικών προϊόντων, 
  β. Να μη μπορούν να μεταδίδουν στα ψάρια ουσίες επιβλαβείς για την 
ανθρώπινη υγεία, 
  γ. Να είναι επαρκώς ανθεκτικά ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
προστασία των ψαριών.  
 
 8. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Πριν 
από την χρησιμοποίηση τους, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να τοποθετούνται σε 
χώρο διαφορετικό από το χώρο παραγωγής πρέπει δε να προστατεύονται από τη 
σκόνη και τις μολύνσεις. 
 
 9. Τρόπος πληρωμής προμηθευτή : Τα είδη παραδίδονται πάντα συνοδεία 
Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου επί του οποίου θα αναγράφονται ευδιάκριτα το 
είδος, η τιμή, η ποσότητα και το πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε 
ευρώ . Η πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς με την ποσοτική παραλαβή των 
ειδών από τη Μερική Διαχείριση Εστιατορίου. Επί της αρχικής αξίας του τιμολογίου 
θα διενεργείται κράτηση σε ποσοστό 4% που αντιστοιχεί στην προείσπραξη 
Φόρου Εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 καθώς και 
0,1036% , κατά την πρώτη παραλαβή, υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, στην Π/Υ αξία της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Απαραίτητη για κάθε πληρωμή είναι η προσκόμιση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το 
Δημόσιο. 
 
 10. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, και 
λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στη Διαχείριση 
Εστιατορίου της Μονάδας. 
 
 11. Επιτροπή της Μονάδας δύναται να επισκέπτεται περιοδικά, χωρίς 
προειδοποίηση, το χώρο παρασκευής των ειδών προς διαπίστωση της τήρησης 
των υγειονομικών κανόνων της επεξεργασίας και εναποθήκευσης των 
προοριζόμενων για τη Μονάδα προϊόντων όπως και την κατάσταση των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.  
 
         Επγος (Ο) Στ. Υφαντίδης 
               Ε.Ο.Υ 
 
     Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
 Γραμματέας ΚΕΔΑ/Σκοτίνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»      ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 
Φ.830/ΑΔ.432/Σ.210     ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
                                       Σκοτίνα 13 Μαι 2016 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του προμηθευτή ……………………………………………………………………. 

Επιθυμώ να σας προσφέρω τιμές για τα κατωτέρω είδη : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τιμή (κιλο) 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Νωπή τσιπούρα (300-400γρ), 
καθαρισμένη-απεντερωμένη 

……………….  

  
1. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ  
2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ  …………. ΜΕΡΕΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
3. ΘΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4 % ΓΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 146,73 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) και 0,1036% 
υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 

4. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 3.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ. 

5. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 2,500,00€ ΜΕ ΦΠΑ. 

                                                                               Σκοτίνα, ..… -…… -2016 
 
 
Ο Ο  ΤΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΕΛΗ 
  Α) 
   
  
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)  Β)  
 
        Επγος (Ο) Στυλ. Υφαντίδης 
           Ε.Ο.Υ 
 
       Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
  Προιστ. Γραμματείας ΚΕΔΑ/Σ 
 


