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                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

                                                                Χανιά, 29-01-2020 
                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 297/5624 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  Εκποίησης (συγκομιδή/πώληση) εσπεριδοειδών, παραγωγής 2019-2020 

(CPV: 03222200-5), (NUTS: EL 434) 
 
O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ στα 
Χανιά, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την 
εκποίηση (συγκομιδή/πώληση) εσπεριδοειδών, παραγωγής 2019-2020, με τους 
παρακάτω όρους: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του τμήματος, Λεωφ. Κων. 
Καραμανλή 167, Τ.Κ.: 73134, Χανιά,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 07η 
Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30  π.μ.  

2. Οι πλειοδότες θα προσφέρουν τιμή ανά κιλό εσπεριδοειδών με ελάχιστη τιμή εκκίνησης 
0,17 ευρώ ανά κιλό πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή 
Προϊσταμένου του Ινστιτούτου (υπ’ αριθ. 296/5522/29-01-2020, ΑΔΑ: ΩΙΣΔΟΞ3Μ-8Ρ0). 

3. Οι εκτιμώμενες ποσότητες εσπεριδοειδών προς συγκομιδή ανά είδος είναι: γκρεϊπ φρουτ 18,59 
τόνοι, πορτοκάλια 2,97 τόνοι, μανταρίνια 2,27 τόνοι και λεμόνια 0,4 τόνοι, συνολικά 24,23 
περίπου τόνοι. Λόγω της ανομοιογένειας ως προς την ποικιλιακή ταυτότητα των διαφόρων 
ειδών, τα διαθέσιμα προς πώληση γρεϊπ φρουτ, πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια, θα 
διαχειριστούν υπό την γενική ονομασία «εσπεριδοειδή». Επίσης λόγω της ανομοιογένειας που 
χαρακτηρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών σε κάθε είδος εσπεριδοειδούς, προτείνεται 
η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού είναι ενιαία για όλα τα είδη.   

4. Τα έξοδα συγκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς κ.τ.λ. θα  βαρύνουν τον πλειοδότη. Η παραλαβή 
των εσπεριδοειδών θα γίνεται με μέριμνα  της επιτροπής παραλαβών του τμήματος από τα 
κτήματα στα Χανιά, με τα σχετικά παραστατικά. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται την 
καταστροφή των υπολειμμάτων κλαδέματος σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κλάδεμα για 
διευκόλυνση της συγκομιδής. 

5. Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες και σφραγισμένες (κλειστές) ενώπιον της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τις αρχικές κλειστές προσφορές και 
θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα πρέπει να παρίστανται στη 
συνάντηση που έχει ορίσει η επιτροπή και την τελευταία ημέρα και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το 
δηλώσει στην επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο ή θεωρημένη από δημόσια 
αρχή εξουσιοδότηση. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2% 
τουλάχιστον της υπερισχύουσας γραπτής προσφοράς ή της προηγούμενης ανώτερης 
προφορικής προσφοράς. 

6. Οι πλειοδότες θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού μαζί με 
την προσφορά τους εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή μετρητών (με απόδειξη  
είσπραξης της υπηρεσίας) που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας των 24,230 
περίπου τόνων εσπεριδοειδών, δηλαδή ογδόντα δύο ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά (82,38€).  
Επίσης να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους 
οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ΑΔΑ: 6ΤΨ8ΟΞ3Μ-66Ω
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7. Η αξιολόγηση των προσφορών και η σύγκριση των προσφερομένων τιμών θα γίνει από την 
αρμόδια επιτροπή αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού. 

8. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, 
είτε κατά την διάρκεια του ενώπιον της επιτροπής, είτε εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη 
λήξη του. Μετά το πέρας της εικοσιτετραώρου προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων η 
επιτροπή θα ολοκληρώσει το πρακτικό και στην συνέχεια ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος θα 
εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης. 

9. Η κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του 
Ινστιτούτου με εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για ολόκληρη την 
παραπάνω ποσότητα εσπεριδοειδών. 

10. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί και πρέπει να προσέλθει εντός (5) πέντε ημερών 
στα γραφεία του Ινστιτούτου στα Χανιά για υπογραφή μαζί με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο, 
του σχετικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση αρνήσεως του πρώτου πλειοδότη ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος αποφασίζει την κατακύρωση στον επόμενο πλειοδότη. Σε περίπτωση που και ο 
τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. 

11. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης  θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
ή μετρητά (με απόδειξη  είσπραξης της υπηρεσίας), που θα καλύπτει το 5% της αξίας της 
παραπάνω ποσότητας των εσπεριδοειδών (περίπου 24.230 τόνων, ήτοι 205,96€), για την καλή 
εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού η οποία θα καταπίπτει υπέρ του  ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

12. Η εξόφληση της ανωτέρω εκποίησης θα γίνει αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά 
μετά από συνεννόηση με το λογιστήριο, εντός μηνός από το πέρας της συγκομιδής. Τον 
πλειοδότη βαρύνει ο  Φ.Π.Α. του τιμολογίου. 

13. Οι εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μετά το 
τέλος του διαγωνισμού. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ο παρών «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» θα αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά και στο 
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Χανιών, στον οποίο εδρεύει η 
Υπηρεσία μας και θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (www.elgo.gr) και του 
Ινστιτούτου www.nagref-cha.gr. 
 
Για κάθε πληροφορία ή επίσκεψη, είμαστε στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8:00-14:00 μ.μ., υπεύθυνος: Δρ  Γεώργιος Κουμπούρης & Δρ 
Βασίλειος Ζιώγας, τηλ.: 28210 83434 και  28210 83410). 
Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα διαδικαστικά του διαγωνισμού μπορείτε να 
απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2810 302308 (κα Μαρία Παπαχατζάκη). 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Θα ληφθούν υπόψη οι  προσφορές που θα αποσταλούν ή προσκομισθούν μέχρι και την 

Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.  στα γραφεία του Ινστιτούτου στα 
Χανιά. 

2. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρμόδια «Επιτροπή προμηθειών διενέργειας διαγωνισμών 
και αξιολόγησης προσφορών» του Ινστιτούτου, την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα 
του Ινστιτούτου, δ/νση: Λεωφόρος Κων. Καραμανλή 167, Χανιά. 

                                      

 
 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 

Δρ Ανδρέας Γ. Ντούλης 
Ερευνητής Α’  

http://www.elgo.gr/
http://www.nagref-cha.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΨ8ΟΞ3Μ-66Ω
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