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                                                                ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ 

                      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

                                                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 80.000  ΚΙΛΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (CPV-03211200-5)   

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ  24.800.00  € ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει 

συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα 

συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου 80.000 περίπου κιλών  αραβόσιτου, με τιμή 

εκκίνησης  0,31 €/κιλό. πλέον ΦΠΑ για υγρασία έως 14%.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις   01 /11 /2022  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11 

π.μ. που αποτελεί και το χρονικό περιθώριο κατάθεσης προσφορών και εγγυητικών επιστολών και θα 

συνεχιστεί με προφορικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες κατά 2% από την 

προηγούμενη υψηλότερη παραδεκτή γραπτή ή προφορική προσφορά μέχρι την ανάδειξη του 

τελευταίου πλειοδότη. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής και απαραίτητα όλων των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες 

και δεν θα γίνονται αποδεκτές, αλλά θα επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας πίσω στους 

καταθέσαντες αυτές έτσι όπως θα είναι σφραγισμένες και χωρίς να ανοιχθούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) 

κοινοπραξίες προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 370/1995, το οποίο ορίζει 

ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ή μετρητά ή επιταγή ημέρας 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ύψους 2% μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (και συγκεκριμένα 496,00 

€ ). Το  κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Ινστιτούτο  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

Γιαννιτσών (Πληροφορίες τηλ.: 23820-31700, κoς Συμεών Γεώργιος ). 

 

                                       ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση του αραβόσιτου ορίζεται στα 0,31 €/κιλό άνευ ΦΠΑ για 

υγρασία έως 14%. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓIΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Πληροφορίες : Γ.Συμεών 

Τηλ.: 2382031700-2382032958 

e-mail: secretary.arig@nagref.gr 
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2.  Στην περίπτωση που η υγρασία του συγκομισμένου καρπού είναι από 14,1%  έως 17%, τότε 

θα γίνεται  απομείωση  της τάξης του 1,4%.. 

3. Στην περίπτωση που σε κάποια φορτία του συγκομισμένου καρπού η  υγρασία υπερβαίνει το 

17%, τότε θα αφαιρείται  0,005 € ανά κιλό καρπού αραβοσίτου  και  η τιμή θα διαμορφώνεται 

αναλόγως.  

4.  Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες  προσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής   . Εξωτερικά στο φάκελο της προσφοράς, πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς 

Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

      Β) Ο αποδέκτης αυτής , δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό με τα πλήρη 

στοιχεία   

      Γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

      Δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και το τηλέφωνο 

  επικοινωνίας 

Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει την υπογραφή του 

διαγωνιζόμενου πριν την αποσφράγισή της.  

Η έγγραφη οικονομική προσφορά θα είναι (1) μια, με χρονική ισχύ 60 ημερών από την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5..Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

μετρητά, ή επιταγή ημέρας   ύψους 2% (496,00 €) επί της προϋπολογισθείσας τιμής. 

6.Κάθε πλειοδότης πρέπει να προσφέρει τιμή ανά κιλό άνευ ΦΠΑ για το σύνολο της ποσότητας που  

εκποιείται.  

7.  Η  μεταφορά του προϊόντος θα γίνει με μεταφορικά μέσα του πλειοδότη από τους αγρούς του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών . 

8. Πλειοδότης κηρύσσεται ο συμμετέχον που προσέφερε την καλύτερη τιμή.  

9.Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει σε πέντε  ημέρες από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του να προσέλθει 

στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  για την  υπογραφή της σχετικής συμβάσεως και  να 

καταθέσει εγγύηση ύψους 5% επί της προσφερθείσας τιμής, για την καλή εκτέλεση της ανωτέρω 

συμβάσεως και σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή  

10.  Αν ο (τελευταίος) πλειοδότης, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δηλώσει 

εγγράφως, ότι υπαναχωρεί και δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε ημερών και δεν προσέλθει να καταθέσει την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, και να υπογράψει τη 

σύμβαση, η κατακυρωτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. θα 

προβλέπει, ότι με απόφαση που θα εκδίδεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής  Γιαννιτσών, απόφαση, η οποία θα γνωστοποιείται στον προσκληθέντα να 

υπογράψει τη σύμβαση πλειοδότη και θα κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 

Έρευνας , θα κηρύσσεται έκπτωτος και  η εγγύηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό θα 

καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ίδια απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  Γιαννιτσών θα ανατίθεται η σύμβαση στον επόμενο πλειοδότη 

του διαγωνισμού, ο οποίος θα καλείται, κατά τα ανωτέρω, μέσα σε  δέκα πέντε (15) ημέρες,  

να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων,  και  να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Τα προαναφερθέντα βήματα ενεργειών θα μπορεί να 
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ακολουθήσει, κατά την κρίση του, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής 

Παραγωγής  Γιαννιτσών, με τον τρίτο ή και τον τέταρτο πλειοδότη, όταν αποτύχει η σύναψη 

της σύμβασης και με τον δεύτερο και στη συνέχεια με τον τρίτο και ούτω καθεξής πλειοδότες. 

11. Ο πλειοδότης οφείλει ύστερα από σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του να 

μεταφέρει άμεσα ( δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης) την ποσότητα αραβόσιτου  που θα 

παράγεται από τους αγρούς του Ινστιτούτου  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών με δικά 

του μέσα  μεταφοράς. Η παραλαβή του καλαμποκιού, η μέτρηση υγρασίας και η ζύγιση του 

θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου του  Ινστιτούτου 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  .  Σε περίπτωση που ο πλειοδότης αρνηθεί  την παραλαβή του 

καλαμποκιού που θα παράγεται : 

α) Θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως, από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής 

Παραγωγής  και θα χρεώνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη η ποσότητα  που τυχόν δεν 

θα παραλαμβάνεται. 

β) Θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος και η εγγύηση καλής 

εκτέλεσής του θα καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

12. Ο πλειοδότης οφείλει, με τη παραλαβή του προϊόντος και την τιμολόγηση του, να εξοφλεί το 

αργότερο εντός 30 ημερών ,  με κατάθεση στο λογαριασμό του Ινστιτούτου στην Τράπεζα 

Πειραιώς 6225/0400/34/696. 

13.Οι  εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί, επιστρέφονται στους πλειοδότες μετά το  

τέλος του διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου πλειοδότη, η εγγύηση του οποίου επιστρέφεται   

μετά την πλήρη τακτοποίηση αυτού έναντι της Υπηρεσίας. 

14.Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή και το Διευθυντή του  

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. 

15.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων. 

  

Η περίληψη διακήρυξης  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr , στο διαδικτυακό τόπου του Ινστιτούτου www.rias.gr   καθώς και στην 

ιστοσελίδα http://www.diavgeia.gov.gr επίσης αναρτάται – με απόδειξη – στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Δημοτικού ή Κοινοτικού καταστήματος της περιοχής, και στον  πίνακα ανακοινώσεων  του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη  Γιαννιτσών 

 

                                                                                                         Η Διευθύντρια                                                                
                                                         
                                                                                             
                                                                                                                                                                       
 
                                                                                        

                                                                                                      Δρ. Φανή Χατζήνα 

                                                                                                      Διευθύντρια  Ερευνών              

http://www.elgo.gr/
http://www.rias.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/

