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                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

  ζσγκομιδής - εκποίηζης ελιών Καλαμών, παραγωγής 2017 
(CPV: 03222340-7), (NUTS: EL 434) 

 
 
O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΣΡΑ» ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΛΙΑ ΤΠΟΣΡΟΠΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΔΛΟΤ 
ζηα Υαληά, αλαθνηλώλεη όηη πξνθεξύζζεη πξόρεηξν αλνηθηό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, γηα ηελ 
πώληζη ηων ελιών και Καλαμών, παραγωγής 2017, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 
 

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
1. Ο πξόρεηξνο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο, 

Λεωθ. Κων. Καραμανλή 167, Αγροκήπιο Υανιά,  ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο 
ηελ 25η Οκηωβρίοσ 2017 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 10:30  π.μ.  

2. Οη πιεηνδόηεο ζα πξνζθέξνπλ ηηκή αλά θηιό ειηώλ κε ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο 0,55 
επξώ αλά θηιό πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηηο ειηέο Καιακώλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο 
Δηεπζύληξηαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ (σπ’ αριθ.   3214/43902/13-10-2017, ΑΓΑ: 
Ω6ΗΓΟΞ3Μ-96Υ). 

3. Σα έμνδα ζπγθνκηδήο, ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θ.η.ι. ζα  βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε. Η 
παξαιαβή ησλ ειηώλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα  ηεο επηηξνπήο παξαιαβώλ ηνπ ηκήκαηνο 
από ηνπο ειαηώλεο ζηα Υαληά, κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. Επίζεο ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ 
πξαγκαηνπνηεζεί θιάδεκα γηα δηεπθόιπλζε ηεο ζπγθνκηδήο. 

4. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο (θιεηζηέο) ελώπηνλ ηεο 
επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε ηηο αξρηθέο 
θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. Οη πιεηνδόηεο ζα 
πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε ζπλάληεζε πνπ έρεη νξίζεη ε επηηξνπή θαη ηελ ηειεπηαία 
εκέξα θαη ώξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα 
ινγαξηαζκνύ άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή θαη λα πξνζθνκίζεη ην 
λόκηκν πιεξεμνύζην ή ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή εμνπζηνδόηεζε. Κάζε πξνθνξηθή 
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αλώηεξε θαηά 2% ηνπιάρηζηνλ ηεο ππεξηζρύνπζαο 
γξαπηήο πξνζθνξάο ή ηεο πξνεγνύκελεο αλώηεξεο πξνθνξηθήο πξνζθνξάο. 

5. Οη πιεηνδόηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή 
κεηξεηώλ (κε απόδεημε  είζπξαμεο ηεο ππεξεζίαο) πνπ ζα θαιύπηεη ην 2% ηεο 
πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ 5.700 θηιώλ ειηώλ Καιακώλ, δειαδή εμήληα δύν επξώ 
θαη εβδνκήληα ιεπηά (62,70) €.  Επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο όηη 
έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ δηαθεξύμεσο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα. 

6. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε ζύγθξηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ ζα γίλεη 
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

7. Επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, κόλν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, 
εγγξάθσο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο, είηε εληόο είθνζη 
ηεζζάξσλ σξώλ από ηε ιήμε ηνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο εηθνζηηεηξαώξνπ πξνζεζκίαο 
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γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ ε επηηξνπή ζα νινθιεξώλεη ην πξαθηηθό θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ε Δ/ληξηα ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

8. Η θαηαθύξσζε ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ηελ Δηεπζύληξηα ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ κε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα νιόθιεξε 
ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα ειηώλ. 

9. Ο πιεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί ζα εηδνπνηεζεί θαη πξέπεη λα πξνζέιζεη εληόο (5) 
πέληε εκεξώλ ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζηα Υαληά γηα ππνγξαθή καδί κε ηελ 
Δηεπζύληξηα, ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ πξώηνπ 
πιεηνδόηε ε Δ/ληξηα απνθαζίδεη ηελ θαηαθύξσζε ζηνλ επόκελν θ.ν.θ. ε πεξίπησζε 
πνπ θαη ν  ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αξλεζεί ν δηαγσληζκόο ζα επαλαιεθζεί. 

10. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πιεηνδόηεο  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή ή κεηξεηά (κε απόδεημε  είζπξαμεο ηεο ππεξεζίαο), πνπ ζα θαιύπηεη ην 5% 
ηεο αμίαο ηεο παξαπάλσ πνζόηεηαο ησλ ειηώλ Καιακώλ (πεξίπνπ 5.700 θηιά), γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ  ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΣΡΑ». 

11. Η εμόθιεζε ηεο αλσηέξσ εθπνίεζεο ζα γίλεη αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα 
παξαζηαηηθά κεηά από ζπλελλόεζε κε ην ινγηζηήξην, εληόο κελόο από ην πέξαο ηεο 
ζπγθνκηδήο. Σνλ πιεηνδόηε βαξύλεη ν  Φ.Π.Α. ηνπ ηηκνινγίνπ. 

12. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
κεηά ην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Η παξνύζα «Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο» ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Ειηάο Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ ζηα Υαληά θαη ζην 
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ Υαληώλ , ζηνλ νπνίν 
εδξεύεη ε Τπεξεζία καο θαη ζα αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» 
(www.elgo.gr) θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ www.nagref-cha.gr. 
 
    Γηα θάζε πιεξνθνξία ή επίζθεςε, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο (Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξα 8:00-14:00 κ.κ., σπεύθσνοι: Γρ  Γεώργιος 
Κοσμπούρης ηηλ.: 28210 83434 και  28210 83410). 
   Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο όζν αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ κπνξείηε λα 
απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ: 2810 302318 (σπεύθσνη κ. Π. 
Καλενηάκη). 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Θα ιεθζνύλ ππόςε νη  πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινύλ ή πξνζθνκηζζνύλ κέρξη και 
ηην Σεηάρηη 25 Οκηωβρίοσ 2017 θαη ώξα 10:30 π.μ.  ζηα γξαθεία ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ ζηα Υαληά. 

2. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ από ηελ αξκόδηα «Επηηξνπή πξνκεζεηώλ δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ» ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ώρα 
10:30 π.μ. ζηελ έδξα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, Λεωθόρος Κων. Καραμανλή 167, 
Αγροκήπιο, Υανιά. 

 
Η Δηεπζύληξηα 

 
 

Δξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ 
Σαθηηθή Εξεπλήηξηα 

 

http://www.elgo.gr/
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