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 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

για την εκποίηςη ςκληροφ ςιταριοφ, (CPV : 03211110-7) παραγωγήσ 2022,  

ζκταςησ 48,3 ςτρεμμάτων του κτήματοσ του Σμήματοσ Ακρόδρυων». 

 
Το Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων / Τμιμα Ακρόδρυων, του 

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΑ» ανακοινϊνει ότι προκθρφςςει ςυνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνιςμό, για τθν 
εκποίθςθ ςκλθροφ ςιταριοφ παραγωγισ 2022, ζκταςθσ 48,3 ςτρεμμάτων του κτιματόσ του, 
εκτιμϊμενθσ ποςότθτασ περίπου 9.000 κιλϊν, με τουσ παρακάτω όρουσ : 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
1. Ο πρόχειροσ πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. 

/Τμιματοσ Ακρόδρυων, που βρίςκεται ςτο Νζο Κρίκελλο Λαμίασ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ την  Παραςκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.. Κάκε ςυμμετζχων, για να 
γίνει δεκτόσ ςτο διαγωνιςμό οφείλει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ να κατακζςει ζγγραφθ και 
ςφραγιςμζνθ (κλειςτι) οικονομικι προςφορά ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ 
διαγωνιςμϊν. Σ’ αυτι πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται το ονοματεπϊνυμο, θ διεφκυνςθ και το 
τθλζφωνό του. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και να μθν 
ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δίνονται 
υποχρεωτικά ςε Ευρώ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνουν το Φ.Ρ.Α., θ δε ςυνολικι τιμι κα 
αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Η προςφερόμενθ τιμι πρζπει να δίνεται με 
ςαφινεια. Ρροςφορά αόριςτθ, αςαφισ ι χωρίσ να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ αυτισ τθσ 
διακιρυξθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Οι πλειοδότεσ κα παρίςτανται ςτθ ςυνάντθςθ 
που ζχει ορίςει θ επιτροπι και τθν τελευταία θμζρα και ϊρα κατάκεςθσ των προςφορϊν. Οι 
αρχικζσ προςφορζσ κα ανοίγονται και κα μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν και ςτθ ςυνζχεια κα ανακοινϊνονται οι προςφορζσ ςε πλειοδότθ 
και ο διαγωνιςμόσ κα ςυνεχίηεται προφορικά μζχρι ανάδειξθσ του τελευταίου πλειοδότθ. Σε 
περίπτωςθ που κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμοφ άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν 
επιτροπι και να προςκομίςει το νόμιμο πλθρεξοφςιο ι κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι 
εξουςιοδότθςθ. Κάκε προφορικι προςφορά κα πρζπει να είναι ανϊτερθ κατά 2% 
τουλάχιςτον τθσ υπεριςχφουςασ γραπτισ προςφοράσ ι τθσ προθγοφμενθσ ανϊτερθσ 
προφορικισ προςφοράσ.  

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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2. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

3. Για τθν νομιμότθτα τθσ προκιρυξθσ ι τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται θ 
υποβολι ενςτάςεων, μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, εγγράφωσ, είτε κατά 
τθν διάρκεια του ενϊπιον τθσ επιτροπισ, είτε εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθ λιξθ του. 
Μετά το πζρασ τθσ εικοςιτετραϊρου προκεςμίασ για τθν υποβολι των ενςτάςεων θ 
επιτροπι κα ολοκλθρϊςει το πρακτικό και ςτθν ςυνζχεια θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ 
Ακρόδρυων κα εκδϊςει τθ ςχετικι απόφαςθ κατακφρωςθσ.      

4. Οι πλειοδότεσ κα προςφζρουν τιμι ανά κιλό ςκλθροφ ςιταριοφ με ελάχιςτη τιμή εκκίνηςησ 
0,48 Ευρώ/κιλό πλζον του ΦΠΑ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ του Ι.Γ.Β. & 
Φ.Ρ. /Τμιματοσ Ακρόδρυων (υπ’ αρικ.: 380/28-6-2022, ΑΔΑ: Ω3ΩΨΟΞ3Μ-ΑΩΗ).  

5. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ 
εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι μετρθτϊν (με απόδειξθ είςπραξθσ τθσ 
υπθρεςίασ) που θα καλφπτει το 2% τησ προχπολογιςθείςασ αξίασ των 9.000 κιλών 
περίπου ςκληροφ ςιταριοφ, δηλαδή 86,40 €. Επίςθσ να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ ότι 
ζλαβαν γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ τουσ οποίουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 
(Υπεφκυνθ Διλωςθ).  

6. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν και θ ςφγκριςθ των προςφερόμενων τιμϊν κα γίνει από τθν 
αρμόδια επιτροπι αμζςωσ μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. 

7. Η κατακφρωςθ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ κα γίνει από τθν Ρροϊςταμζνθ του Ι.Γ.Β. & 
Φ.Ρ. / Τμιματοσ Ακρόδρυων κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα του ςκλθροφ ςιταριοφ.     

8. Ο πλειοδότθσ που κα αναδειχκεί κα ειδοποιθκεί με τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ από τθν Ρροϊςταμζνθ του Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. / Τμιματοσ Ακρόδρυων και κα πρζπει 
να προςζλκει εντόσ (5) πζντε εργαςίμων θμερϊν, ςτα γραφεία του Τμιματοσ Ακρόδρυων 
ςτο Νζο Κρίκελλο Λαμίασ και να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ 
ι μετρθτϊν (με απόδειξθ είςπραξθσ τθσ υπθρεςίασ), που κα καλφπτει το 5% τησ αξίασ 
κατακφρωςησ τησ ςυνολικήσ ποςότητασ ςκληροφ ςιταριοφ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων 
του διαγωνιςμοφ θ οποία κα καταπίπτει υπζρ του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΑ». Σε περίπτωςθ 
αρνιςεωσ του πρϊτου πλειοδότθ για οποιοδιποτε λόγο, θ Ρροϊςταμζνθ αποφαςίηει για τθν 
κατακφρωςθ ςτον αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ και ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ αυτοφ ςον 
αμζςωσ επόμενο κ.ο.κ.. Σε περίπτωςθ που και ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνθκεί ο 
διαγωνιςμόσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κα επαναλθφκεί.  

9. Η παραλαβι του ςκλθροφ ςιταριοφ κα γίνεται με μζριμνα τθσ επιτροπισ παραλαβϊν του 
Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. / Τμιματοσ Ακρόδρυων από τον χϊρο αποκικευςθσ του Τμιματοσ Ακρόδρυων 
ςτο Νζο Κρίκελλο Λαμίασ.       

10. Η εξόφλθςθ τθσ ανωτζρω εκποίθςθσ κα γίνει εντόσ διμινου από το πζρασ τθσ παραλαβισ 
του προϊόντοσ από τον πλειοδότθ. Τον πλειοδότθ βαρφνει ο Φ.Ρ.Α. του τιμολογίου.       

11. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ που ζχουν κατατεκεί επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά το 
τζλοσ του διαγωνιςμοφ.     

12. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ κα επαναλθφτεί θ διαδικαςία με 
ενδεχόμενθ διαφοροποίθςθ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ, φςτερα από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ. Πταν και για δεφτερθ φορά ο διαγωνιςμόσ δεν καρποφοριςει, τυχόν πρόταςθ 
για απευκείασ ανάκεςθ κα εξετάηεται από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 
Αγροτικισ Ζρευνασ. 
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ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

 
Ο Διαγωνιςμόσ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. / Τμιματοσ 
Ακρόδρυων και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου Λαμίασ, ςτον οποίο εδρεφει θ Υπθρεςία 
μασ, επίςθσ κα αναρτθκεί ςτθ ςελίδα του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ» (www.elgo.gr).  
Για κάκε πλθροφορία ι επίςκεψθ, είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
(Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ϊρεσ 8:00 π.μ.- 14:00 μ.μ., υπεφκυνοι: κα Αναςταςία Νικολάου, κ.  
Κωνςταντίνοσ Κραββαρίτθσ, τθλ.: 22310 81246).  
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

1. Θα λθφκοφν υπόψθ οι προςφορζσ που κα αποςταλοφν ι προςκομιςκοφν μζχρι και τθν 
Παραςκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. ςτα γραφεία του κτθρίου του Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. / 
Τμιματοσ Ακρόδρυων.  

2. Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν από τθν αρμόδια «Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμϊν και 
αξιολόγθςθσ προςφορϊν» του Ι.Γ.Β. & Φ.Ρ. / Τμιματοσ Ακρόδρυων την Παραςκευή 8 
Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..  

 
 
 
 

                                                                                                 Η Προϊςταμζνη του Ι.Γ.Β. & Φ.Π. 
                                                                                                 Σμήματοσ Ακρόδρυων      

          
 

 
 

 Δρ. Ελζνη Μαλοφπα  
  Διευθφντρια Ερευνών 
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