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 ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

                 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ 

                                                                 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

Δπαλαιεπηηθνύ δεκόζηνπ (αλνηθηνύ) ηαθηηθνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ εθπνηήζεωο 

75.000 πεξίπνπ θηιώλ πξόβεηνπ  γάιαθηνο  παξαγωγήο έηνπο 2017 CPV- 033331100-1 , 
NUTS-EL 524   

( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 67.500,00 ΔΤΡΩ  ρωξίο ΦΠΑ ) 

ζην πιαίζην ηνπ απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ηνπ δωηθνύ 

θεθαιαίνπ θαη ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  Γηαλληηζώλ» 

 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ / Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ πξνθεξχζζεη 

επαλαιεπηηθφ δεκφζην (αλνηρηφ) ηαθηηθφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο πνπ ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ 

εθπνίεζε 75.000 πεξίπνπ θηιψλ πξφβεηνπ γάιαθηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21-01-2017 έσο θαη 

31-12-2017. Σηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 0,90 €/ριγ. πξφβεηνπ γάιαθηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο  20/01/2017  εκέξα  Παξαζθεπή  θαη  ώξα 

12  ην κεζεκέξη πνπ απνηειεί θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην θαηάζεζεο πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ θαη ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη αλψηεξεο θαηά 2% 

απφ ηελ πξνεγνχκελε πςειφηεξε παξαδεθηή γξαπηή ή πξνθνξηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ αλάδεημε ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε. Ο δηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  ζηελ Παξαιίκλε Γηαλληηζψλ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο θαη απαξαίηεηα φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα ζεσξεζνχλ εθπξφζεζκεο 

θαη δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, αιιά ζα επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο πίζσ ζηνπο 

θαηαζέζαληεο απηέο έηζη φπσο ζα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, β) ζπλεηαηξηζκνί, γ) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη δ) 

θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 370/1995, ην νπνίν 

νξίδεη φηη νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο χςνπο 

2% κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (θαη ζπγθεθξηκέλα 1.350,00 € ). 

 
 
 
 
 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ 

Πιεξνθνξίεο : Β.Κνηζάκπαζε 

   Σει.: 23820 31700 

   FAX: 23820 32332 

   E-mail: secretary.arig@nagref.gr 
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Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο  ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ εθεκεξίδα « ΓΗΑΝΝΗΣΑ » . 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο επίζεο ζα αλαξηεζεί κε απφδεημε αλάξηεζεο ζην Γήκν Γηαλληηζψλ, 

θαζψο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  γηα δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο Εσηθήο 

Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, Παξαιίκλε Γηαλληηζψλ, Σ.Κ.581 00 Γηαλληηζά ( Γηα νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία – θ. Β.Κνηζάκπαζε,  ηει.: 23820-31700), θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 7:00 – 14:30, 

θαζψο θαη ζηνλ δηαδπθηηαθφ ηφπν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. (http:// www.elgo.gr ). 

 

ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο 11
εο

 /26-11-08 

πλεδξίαζεο ηνπ  ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΗΑΓΔ, ζέκα 6.6, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ α) αλαξηάηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

β) δεκνζηνπνηείηαη ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζε κία (1) ή ην πνιχ δχν (2) ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο κνλάδαο θαη γ) 

αλαξηάηαη – κε απφδεημε – ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη  δσξεάλ ζηα 

γξαθεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, θαη έρεη  αλαξηεζεί 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ (  www.elgo.gr). 

 

2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ( εγγπεηηθή επηζηνιή ) ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% (1.350,00 €)  ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο κε βάζε ηελ ηηκή 

εθθίλεζεο 0,90 Δπξψ/ριγ πξφβεηνπ γάιαθηνο, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α.,  κπνξεί λα 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο επηζπκνχληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.4412/2016. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξέθνληαη ζε απηνχο πνπ κεηείραλ ζην 

δηαγσληζκφ κεηά ηελ θαηαθχξσζή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, αθνχ ν ηειεπηαίνο ζα έρεη θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ ηειηθψο δηακνξθσζέληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (πιεηνδνηήκαηνο) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα έρεη ηζρχ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 60 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πιεηνδφηε έλαληη ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο 

Παξαγσγήο  . 

ΠΡΟΦΟΡΕ 

 Δμσηεξηθά ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

2. Ο απνδέθηεο απηήο , δειαδή ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ κε ηα 

 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
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 πιήξε ζηνηρεία   

3. Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

4. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ην ηειέθσλν 

  επηθνηλσλίαο 

Ζ πξνζθνξά δελ πξέπεη λα θέξεη μχζκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ιπ. Αλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ πξηλ ηελ απνζθξάγηζή ηεο.  

Ζ έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη (1) κηα, κε ρξνληθή ηζρχ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ηηκή ηνπ ριγ. γάιαθηνο ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, ρσξίο 

ην ΦΠΑ.  

 

 Σελ θαζνξηζκέλε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κία ψξα λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ δηεπζεηνχλ ην ρψξν – αίζνπζα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο, ζηνλ νπνίν ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκφο. Ο Πξφεδξνο ηεο 

επηηξνπήο δηαλέκεη ξφινπο ζηα κέιε ηεο,  φπσο είλαη ε ηήξεζε πξαθηηθψλ, ε επηθνηλσλία κε 

ην Πξσηφθνιιν ηεο κνλάδαο γηα ηελ παξαιαβή ηπρφλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ή 

θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ ψξα έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα θαη θαηά 

ηελ νξηζζείζα ψξα έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε επηηξνπή θαιεί ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ζηελ αίζνπζα θαη ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ζηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο ηελ έλαξμε ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ 

αθνινπζεί ηελ εμήο επηκέξνπο δηαδηθαζία – βήκαηα : 

 Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ή ην νξηζζέλ απφ ηνλ Πξφεδξν κέινο ηεο επηηξνπήο παξαιακβάλεη 

απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πιεηνδφηεο ηηο ζθξαγηζκέλεο (θιεηζηέο) αξρηθέο πξνζθνξέο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα αξηζκεί φινπο ηνπο θιεηζηνχο θαθέινπο κε ηηο πξνζθνξέο  (ηηο ππνβιεζείζεο 

ζην Πξσηφθνιιν ηεο κνλάδαο θαη ηηο θαηαηεζείζεο απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζηελ 

επηηξνπή) θαη φια ηα κέιε ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο (ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ θιεηζηψλ 

θαθέισλ). Ο Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζε φινπο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ πιεηνδνηψλ. 

  Αθνινχζσο, ε επηηξνπή ειέγρεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

θαη ηηο ζπλδπάδεη κε ηηο ππνβιεζείζεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη 

σο απαξάδεθηε, δελ απνζθξαγίδεηαη θαη είηε παξαδίδεηαη ζηνλ ελδερνκέλσο παξεπξηζθφκελν 

ππνςήθην πιεηνδφηε, ηνλ αληίθιεην ή πιεξεμνχζηφ ηνπ, ηνλ δηαπηζηεπκέλν αληηπξφζσπν ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, πνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ απαξάδεθηε αξρηθή πξνζθνξά, είηε, 

εθφζνλ δελ παξίζηαηαη θαλείο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ή ν θαηαζέζαο ηελ απαξάδεθηε 

πξνζθνξά αξλεζεί λα ηελ παξαιάβεη (θαη λα κελ ιάβεη κέξνο ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο), 

ε πξνζθνξά θπιάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζθξαγηζκέλε. ην θάθειν αλαγξάθεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ε αηηηνινγία πνπ νδήγεζε ηελ επηηξνπή λα 

απνθαζίζεη ηε κε ζπκπεξίιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζηηο εγθχξσο ππνβιεζείζεο. 

εκεηψλεηαη, φηη ε πιένλ απιή εμνπζηνδφηεζε πξνζθέξνληνο ζε ηξίην πξφζσπν πνπ παξίζηαηαη 

αλη΄ απηνχ θαη ηνλ εθπξνζσπεί ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ απφ δεκφζηα αξρή, ζην δε πεξηερφκελν ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

λα αλαθέξεηαη ξεηά, πσο ν εμνπζηνδνηνχκελνο, έρεη ην δηθαίσκα λα ππεξζεκαηίζεη,  ρσξίο 

πεξηνξηζκφ ή φξην ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, είηε, φηη ε εμνπζηνδφηεζε 

παξέρεηαη πεξηνξηζηηθά θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο κπνξεί λα ππεξζεκαηίζεη ζηνλ  

δηαγσληζκφ κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ (πνζνχ). ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο επηδεηθλχεη ηελ εμνπζηνδφηεζε κφλν ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο, ηα νπνία θαη δεζκεχνληαη γηα ηε κε αλαθνίλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κέρξη ηε 

ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο, νπφηε ν εθπξφζσπνο  θαηαζέηεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηελ επηηξνπή, ε νπνία 
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ηελ ζέηεη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ  θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εμνπζηνδφηεζε 

πξέπεη λα είλαη πξσηφηππε. 

 ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη έλαλ πξνο έλαλ ηνπο θιεηζηνχο θαθέινπο κε ηηο 

πξνζθνξέο, επί ηνπ ζψκαηνο ησλ νπνίσλ  αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ηεο πξνζθνξάο (ηνλ ίδην 

αξηζκφ κε εθείλνλ ηνπ θαθέινπ ηεο) θαη φια ηα κέιε ηεο ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 Μεηά ηαχηα, ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ γηα θάζε 

κία απφ απηέο. Όινη νη παξηζηάκελνη ππνςήθηνη πιεηνδφηεο, νη αληίθιεηνη ή πιεξεμνχζηνί 

ηνπο ή νη δηαπηζηεπκέλνη αληηπξφζσπνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο κπνξνχλ αλ ην 

δεηήζνπλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, 

θαζψο θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ ηεο εγγχεζεο πνπ ζπλνδεχεη θάζε πξνζθνξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

ε επηηξνπή δηεπθνιχλεη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πξνζθέξνληεο (πιεηνδφηεο) ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπο απηνχ, θξνληίδνληαο λα κελ αιινησζεί ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ή 

ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 Οη πξνζθέξνληεο (ελλνείηαη θαη νη θαηά ηα αλσηέξσ εθπξφζσπνί ηνπο, κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα θαη αλ παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνχλ ηνπο ππνςήθηνπο πιεηνδφηεο), έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο ελζηάζεηο θαηά ησλ πξνζθνξψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο 

ζηνλ δηαγσληζκφ, κέζα ζε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην κηαο (1) ην πνιχ ψξαο απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

Οη ελζηάζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη, (α) ζην πεξηερφκελν ησλ αξρηθψλ πξνζθνξψλ (π.ρ. φηη ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή φηη ε 

πξνζθνξά αλαθέξεηαη ζε κέξνο ή ηκήκα ησλ πξνο εθπνίεζε πξντφλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζηε δηαθήξπμε έρεη πεξηιεθζεί φξνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ηκήκα ησλ πξνο εθπνίεζε πξντφλησλ θ.ά.), (β) ζηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, 

φηαλ π.ρ. απηέο παξαζρέζεθαλ γηα κηθξφηεξν πνζφ απφ εθείλν πνπ νξίδεηαη ζηε  δηαθήξπμε 

θ.ιπ., (γ) ζην πξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, φηαλ π.ρ. ν  πξνζθέξσλ είλαη ζχδπγνο ή  ζπγγελήο 

πξψηνπ ή θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (γνλείο θαη παηδηά ή αδέιθηα) κε κέινο ηεο επηηξνπήο θ.ιπ.  

θαη ηέινο (δ) ζηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηαλ π.ρ. δελ 

ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή φηαλ κέινο ή  κέιε ηεο επηηξνπήο δελ 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ νξηζζείζα δηαδηθαζία.  Ζ επηηξνπή νθείιεη λα εμεηάζεη  ακέζσο ηηο 

ελζηάζεηο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ζπλεδξηάδνληαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ππνςήθησλ 

πιεηνδνηψλ. Σηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο επί ησλ ελζηάζεσλ αλαθνηλψλεη ν Πξφεδξνο ηεο 

επηηξνπήο δεκφζηα ζε φινπο ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θάλεη δεθηή 

θάπνηα έλζηαζε, ελεκεξψλεη εηδηθά ηνλ παξηζηάκελν, ζηνλ νπνίν αθνξά ε έλζηαζε θαη ε επ΄ 

απηήο ζεηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο, φηη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην επφκελν 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο απνθιεηζζείο δηθαηνχηαη λα παξακείλεη ζηελ αίζνπζα θαη λα 

παξαθνινπζήζεη  ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα ιάβεη κέξνο ζε απηή. 

 ηε ζπλέρεηα, ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο επαλαιακβάλεη ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πςειφηεξεο γξαπηήο αξρηθήο πξνζθνξάο  (ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδεθηέο πξνζθνξέο) θαη δεηά 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  λα πιεηνδνηήζνπλ επ΄ απηήο, πξνζθέξνληαο, πξνθνξηθά, πςειφηεξε 

ηηκή γηα ηα πξνο εθπνίεζε πξντφληα.  Κάζε επφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε θαηά 

ηνπιάρηζηνλ  2% απφ ηελ πξνεγνχκελε αλψηεξε. Ο δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε ηηο 

αιιεπάιιειεο πξνθνξηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κέρξη ηελ αλάδεημε ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε. Μεηά απφ θάζε πξνζθνξά, ε επηηξνπή νθείιεη λα αλακείλεη ην πνιχ 

έσο πέληε ιεπηά ηεο ψξαο (5΄) γηα ηελ πηζαλή επφκελε πξνζθνξά. Μεηά ην πέξαο ηνπ 

πεληάιεπηνπ ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηξεηο (3) θνξέο ηελ ηειεπηαία αλψηεξε 

ηηκή πνπ πξνζθέξζεθε θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη λεψηεξε πξνζθνξά, αλαθνηλψλεη ηνλ 

πιεηνδφηε. 
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 Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή θαηαγξάθεη 

ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα (π.ρ. ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, ηηο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο, ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θ.ιπ.) θαη αλακέλεη κέρξη ην πέξαο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο ηελ ππνβνιή ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ, απφ απηνχο πνπ θαηέζεζαλ αξρηθέο πξνζθνξέο θαη απνθιείζηεθαλ 

απφ ηελ πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπγρσξνχληαη 

ελζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζε δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα αλαδεηρζνχλ  θαη ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ηέηνηεο ελζηάζεηο είραλ ππνβιεζεί  θαη 

απνξξίθζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή, είηε δελ είραλ ππνβιεζεί.  Ζ επηηξνπή, είλαη ππνρξεσκέλε 

λα εμεηάζεη ηηο λέεο ελζηάζεηο θαη λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο επ΄ απηψλ ζην πξαθηηθφ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Τπνγεγξακκέλν ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αξρηθέο γξαπηέο πξνζθνξέο, ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, ηηο 

ελζηάζεηο, ηηο εμνπζηνδνηήζεηο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ αθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ 

ππνβάιινληαη ζε θάθειν ζηνλ Γηεπζπληή ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο κνλάδαο. 

5. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ κειεηά ηνλ θάθειν 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην δηαβηβάδεη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο. ην 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ έγγξαθν αλαθέξεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζεκαίλνληαο ηα ζεκεία θαη ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα βνεζνχζαλ  ζηνλ 

απαξαίηεην δηνηθεηηθφ θαη λνκηθφ έιεγρν ηνπ δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηφο ηνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν (ην Γ ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφ φξγαλν). 

Σνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλνδεχεη θαη ζρέδην ζχκβαζεο, κεηαμχ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

θαη ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε, πνπ  θαηαξηίδεη ε νηθεία πεξηθεξεηαθή κνλάδα. 

6. H Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο κε ηελ επηθνπξία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ, ειέγρεη ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη δηαηππψλεη ην πεξηερφκελν ηεο 

εηζήγεζεο (ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα) πξνο ην Γ.. ή ην ζρέδην ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκνδηφηεηα θαηαθχξσζεο ησλ δηαγσληζκψλ απηψλ έρεη 

κεηαβηβαζηεί απφ ην Γ..). Δμάιινπ, ε Ννκηθή Τπεξεζία ειέγρεη ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηνλ πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη θαηαξηίζεη θαη δηαβηβάζεη κε 

ηνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ε αξκφδηα πεξηθεξεηαθή κνλάδα. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 

ηεο παξνχζαο,  νη θαηά ηα αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, κειεηνχλ ηηο ελζηάζεηο, ην 

πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο επί ησλ ελζηάζεσλ, ηελ 

ηπρφλ εθθξαζζείζα θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο 

κνλάδαο, φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη εηζεγνχληαη πξνο ην αξκφδην 

γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ ελζηάζεσλ. Δλλνείηαη, 

φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ηχρε ησλ 

ελζηάζεσλ είλαη ζεηηθή (δειαδή εηζεγνχληαη ηελ απνδνρή ηνπο), δηαηππψλνπλ αλάινγα ην 

πεξηερφκελν ηνπ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο πξνο ην Γ.. ή ην ζρέδην ηεο απφθαζεο πνπ ζα 

εθδψζεη ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γ.. κνλνπξφζσπν φξγαλν δηνίθεζεο ή ζηέιερνο ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Ζ φπνηα ηειηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ (θαηαθπξσηηθή ή κε, απνδνρήο ή κε ησλ ελζηάζεσλ) θνηλνπνηείηαη ζην Ηλζηηηνχην  

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ θαη ν Γηεπζπληήο ηεο, ηε γλσζηνπνηεί κε δηθφ ηνπ 

έγγξαθν ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (ζηνλ πιεηνδφηε θαη ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ). 

7. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηνλ θεξπρζέληα 

πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα 
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(10) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κε  ηνλ  ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ν πιεηνδφηεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ (ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ηειηθψο δηακνξθσζέληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.) θαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεη, φηη : 

 δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδηθήκαηα ακεηάθιεηα ηεο παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 

 δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, δειαδή ζπγθεθξηκέλα: 

 

Μέρος III: Λόγοη αποθιεηζκού 

Α: Λόγοη αποθιεηζκού ποσ ζτεηίδοληαη κε ποηληθές θαηαδίθες  

ηο άρζρο 73 παρ. 1 ορίδοληαη οη αθόιοσζοη ιόγοη αποθιεηζκού: 

1. ζσκκεηοτή ζε εγθιεκαηηθή οργάλωζε • 

2. δωροδοθία , • 

3. απάηε • 

4. ηροκοθραηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζσλδεόκελα κε ηροκοθραηηθές δραζηερηόηεηες • 

5. λοκηκοποίεζε εζόδωλ από παράλοκες δραζηερηόηεηες ή τρεκαηοδόηεζε ηες 

ηροκοθραηίας • 

6. παηδηθή εργαζία θαη άιιες κορθές εκπορίας αλζρώπωλ. 

 

Β: Λόγοη ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ θαηαβοιή θόρωλ ή εηζθορώλ θοηλωληθής αζθάιηζες 

Πιερωκή θόρωλ ή εηζθορώλ θοηλωληθής αζθάιηζες 

 

Γ: Λόγοη ποσ ζτεηίδοληαη κε αθερεγγσόηεηα, ζύγθροσζε ζσκθερόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παράπηωκα 

Πιεροθορίες ζτεηηθά κε πηζαλή αθερεγγσόηεηα, ζύγθροσζε ζσκθερόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παράπηωκα 

 

   

Δθφζνλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ πιεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν αιιά λνκηθφ, ε ππεχζπλε δήισζε ζα είλαη αλάινγε θαη ζα αθνξά θαη ζηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ ην εθπξνζσπνχλ λφκηκα. 

Σαπηφρξνλα, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αληηζπκβαιιφκελνο κε ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

πιεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ αλαιακβάλεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

πνπ ζπκκεηείρε. 

8. Αλ ν (ηειεπηαίνο) πιεηνδφηεο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο δειψζεη εγγξάθσο, 

φηη ππαλαρσξεί θαη δελ επηζπκεί λα ζπκβιεζεί κε ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ή αλ παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ δέθα εκεξψλ θαη δελ πξνζέιζεη λα θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε 

δήισζε θαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. ζα πξνβιέπεη, φηη κε απφθαζε πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, απφθαζε, ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ πξνζθιεζέληα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε πιεηνδφηε θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο , ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη  ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 

δηαγσληζκφ ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ ζα αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε ζηνλ 
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επφκελν πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζα θαιείηαη, θαηά ηα αλσηέξσ, κέζα ζε  δέθα 

πέληε (15) εκέξεο,  λα θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ ππεχζπλε δήισζε  θαη  λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Σα 

πξναλαθεξζέληα βήκαηα ελεξγεηψλ ζα κπνξεί λα αθνινπζήζεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, κε ηνλ ηξίην ή θαη 

ηνλ ηέηαξην πιεηνδφηε, φηαλ απνηχρεη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηνλ δεχηεξν θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ ηξίην θαη νχησ θαζεμήο πιεηνδφηεο. 

9. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο 

Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ κε έγγξαθφ ηνπ θαιεί φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 

ησλ νπνίσλ νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο δελ θαηέπεζαλ ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ,  λα 

παξαιάβνπλ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ είραλ θαηαζέζεη. 

10.Ο αξκφδηνο θαηά ηα αλσηέξσ Γηεπζπληήο ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  

Γηαλληηζψλ, εθηηκψληαο, απφ θνηλνχ κε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκψλ ηεο νηθείαο κνλάδαο, ην 

φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ Οξγαληζκφ απφ κηα λέα  πξνζπάζεηα εθπνίεζεο ηνπ πξνο 

δηάζεζε γάιαθηνο κε επαλάιεςε ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, αιιά κε κείσζε ηεο ηηκήο 

εθθίλεζεο ην πνιχ έσο 10%  απφ ηελ αξρηθά νξηζζείζα,  επεηδή ν πξνεγεζείο δηαγσληζκφο δελ 

θαηέιεμε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ή αθφκε επεηδή ν δηελεξγεζείο δηαγσληζκφο δελ 

θαξπνθφξεζε, είηε γηαηί  δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο, είηε, γηαηί αλ θαη ππνβιήζεθαλ 

πξνζθνξέο, ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηεο κνλάδαο, πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθφ πξαθηηθφ απηήο,  λα 

επαλαπξνθεξχμεη πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ρσξίο λα δεηήζεη λέα έγθξηζε απφ ην Γ.. ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ . ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη κε ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ, ηε λέα πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ επαλαιεπηηθνχ πιεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. Σν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο δηαβηβάδεηαη επίζεο ζηε  Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

11.Ο αξκφδηνο θαηά ηα αλσηέξσ Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  

Γηαλληηζψλ, εθηηκψληαο, απφ θνηλνχ κε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκψλ ηεο νηθείαο κνλάδαο, ηε 

δεκία πνπ ζα επέιζεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ απφ ηελ θαζπζηέξεζε εθπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ, επεηδή ν πξνεγεζείο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο δελ θαηέιεμε ζηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο ή αθφκε επεηδή ν δηελεξγεζείο δηαγσληζκφο δελ θαξπνθφξεζε, είηε γηαηί  δελ 

ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο, είηε, γηαηί αλ θαη ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο, ε δηαδηθαζία απέβε 

άγνλε, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ηε δηάζεζε πξντφλησλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηελ ήδε νξηζζείζα ή κε κεησκέλε ηηκή εθθίλεζεο, 

πξνζθαιψληαο θιεηζηφ αξηζκφ πξνζψπσλ  πνπ ζα ελδηαθέξνληαλ λα ζπκβιεζνχλ κε ην 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. Δθφζνλ ε πξφηαζε ηε πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο εγθξηζεί απφ ην Γ.. ή ην 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφ κνλνπξφζσπν φξγαλν δηνίθεζεο ή ζηέιερνο ηνπ, ε επηηξνπή 

δηαγσληζκψλ ηεο κνλάδαο δηελεξγεί κε θιεηζηφ αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο 

πξνζθαιεί ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ, 

πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ρσξίο λα πξνεγεζεί δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ρσξίο ηελ θαηάζεζε, απφ ηνπο πξνζθιεζέληεο, αξρηθψλ γξαπηψλ πξνζθνξψλ 

θαη εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαπξαγκάηεπζε.  

12.Μεηά ην αίζην πέξαο ηεο αλσηέξσ πιεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ε επηηξνπή 

δηαγσληζκψλ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  Γηαλληηζψλ 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο παξαγξάθνπο θαη επφκελεο.   

13.Σν εθπνηνχκελν πξφβεην γάια, αθνξά ηελ παξαγσγή θάζε εκέξαο νινθιήξνπ ηεο πεξηφδνπ, 

απφ  21 Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2017. 
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14.Απφ ηελ πνζφηεηα γάιαθηνο πνπ ζα παξάγεηαη θάζε εκέξα, ε Τπεξεζία ζα δηαρσξίδεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δηαηξνθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, εθιεθηηθψο φζε πνζφηεηα ρξεηάδεηαη. 

15.Ο πιεηνδφηεο νθείιεη απφ 21 Ηαλνπαξίνπ 2017 χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε ή ηειεθσληθή 

εηδνπνίεζή ηνπ λα παξαιακβάλεη ηελ πνζφηεηα πξφβεηνπ γάιαθηνο πνπ ζα παξάγεηαη θάζε 

εκέξα απφ ην Ηλζηηηνχην  Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο, φπνπ ζα γίλεηαη ε πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξάδνζε ζε δηθά ηνπ δνρεία ή βπηηνθφξν ςπγείν θαη κέζα κεηαθνξάο.. Ζ παξαιαβή 

ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεηαη απφ 7:00 κέρξη 14:00 παξνπζία αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ 

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο.  ε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδφηεο αξλεζεί  ηελ παξαιαβή ηνπ 

γάιαθηνο πνπ ζα παξάγεηαη : 

α) Θα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δπγίζεσο, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο 

Παξαγσγήο  θαη ζα ρξεψλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε ε πνζφηεηα γάιαθηνο πνπ 

ηπρφλ δελ ζα παξαιακβάλεηαη. 

β) Θα θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ παξφληνο θαη ε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζήο ηνπ ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. 

16.Ζ ηηκή ηνπ πξφβεηνπ γάιαθηνο  θαηά ηε δηάξθεηα απφ 21-01-2017 έσο θαη 31-12-2017 ζα 

παξακείλεη ζηαζεξή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

17.Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεηαη απφ 1 έσο 5 θάζε κήλα απαξαηηήησο ζε 

ινγαξηαζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο ζηελ  Σξάπεδα Πεηξαηψο. Σν 

Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο  ζα εθδίδεη ηηκνιφγην πσιήζεσο θαη ν αλαινγνχλ 

Φ.Π.Α. ζα βαξχλεη ηνλ πιεηνδφηε. 

18.Ο πιεηνδφηεο νθείιεη λα παξαρσξεί ζηελ Τπεξεζία καο απνιπκαληηθά θαη απνξξππαληηθά γηα 

ηελ πιχζε ηνπ ακειθηεξίνπ θαη ησλ παγνιεθάλσλ. Σα πξντφληα απηά νθείιεη λα ηα  

πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία καο κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη ρσξίο θακία ρξέσζε. 

19.Ο πιεηνδφηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο νθείιεη γηα ηηο αλάγθεο ηήξεζεο ζηνηρείσλ απφ 

ηελ Τπεξεζία καο φπσο καο παξαρσξεί θηαιίδηα δεηγκαηνιεςίαο γάιαθηνο θαη λα δηελεξγεί ηε 

ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ γάιαθηνο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο αξηζκφο 

ησλ δεηγκάησλ πξφβεηνπ γάιαθηνο ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα γίλεη ρεκηθή αλάιπζε αλέξρεηαη 

ζε 4.500. 
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