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                                                   ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

 

 

 

 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο  Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο   πκθεξφηεξε Πξνζθνξά   

Σίηινο Γηαθήξπμεο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε ζθνπφ ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, γηα ηελ παρατώρηζη ηοσ 

δικαιώμαηος ηης παραγωγής και εμπορίας ζπόρων ζποράς  

ποικιλιών ζιηηρών, κηηνοηροθικών θσηών, οζπρίων, βάκβαθνο 

θαη θεπεπηηθψλ κσριόηηηας ηοσ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Σφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ   ..........................  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ   

 εκέξα………….-…-2017 θαη ψξα …….. 

Σφπνο θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ – απνζθξάγηζε 

πξνζθνξψλ   

............. -….-2017 θαη ψξα ……… 

Πξνθεξπζζνκελν Αληηθείκελν   Σύμβαζη για ηην παρατώρηζη ηοσ δικαιώμαηος ηης 

παραγωγής και εμπορίας ζπόρων ζποράς  ποικιλιών ζιηηρών, 

κηηνοηροθικών θσηών, οζπρίων, βάκβαθνο θαη θεπεπηηθψλ 

κσριόηηηας ηοσ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ   4 κήλεο  

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο 

δηαθήξπμεο   

Ιλζηηηνχην ........................... 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ...............  

...........  

Α.Π.:  

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 

Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, γηα 

ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ζπφξσλ ζπνξάο 

......................................, θπξηφηεηαο Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ), γηα πέληε (5) έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο έσο θαη δχν πεληαεηίεο κε ειάρηζην 

πξνζθεξφκελν πνζνζηφ δηθαηψκαηνο αλά πνηθηιία, φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:   

 

ΦΤΣΙΚΟ ΔΙΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΟΣΟ 

ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΟΟΣΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ 

    

    

    

 

Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ ..-….-2017 εκέξα ……… θαη ψξα ………π.κ, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ .................. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη θαιχπηνληαη πιήξσο νη ηερληθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

Σόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών: Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ .................. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  

Γ/νζη: .....................  

Ώξεο: ....................  

Γλώζζα ςποβολήρ πποζθοπών: Διιεληθή.  
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Τποβολή πποζθοπών κέρξη ηελ εκέξα ………… -…-2017, θαη ψξα ......... κ.κ  

Σόπορ Γιενέπγειαρ: ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ...................................... ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  

Γενικέρ Πληποθοπίερ: ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ παξαξηεκάησλ 

παξέρνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ................................. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ηει.: 

................. φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ......... έσο .....  

Σπόπορ λήτηρ εγγπάθυν Γιαγυνιζμού: Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οξγαληζκνχ www.elgo.gr  

Πληποθοπίερ Σεσνικήρ Φύζευρ δίλνληαη ηειεθσληθά απφ ηνπο: .........................τηλ…. 

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο κέρξη θαη ηελ……..Οη 

απαληήζεηο απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ φζνπο έρνπλ 

παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ζα αλαξηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ (Ηκέξα/Μήλα/¨Δηνο).  

 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο.  

 

 

Ο Διεσθσνηής 

 

 

....................... 

 

 

 

 

 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γενικοί όποι Γιαγυνιζμού 

 

Γενικέρ Πληποθοπίερ 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ  

 

Η παξνχζα Γηαθήξπμε αθνξά Πξνθήξπμε αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε 

ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ζπφξσλ ζπνξάο .............  .............................., θπξηφηεηαο Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ «ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), γηα πέληε (5) έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο έσο θαη δχν 

πεληαεηίεο κε ειάρηζην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ δηθαηψκαηνο αλά πνηθηιία, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΦΤΣΙΚΟ ΔΙΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΟΣΟ 

ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΟΟΣΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ 

    

    

    

 

 

2. Δθαξκνζηέν δίθαην 

 

Ο Γηαγσληζκφο γίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην  παξαθάησ λνκηθφ πιαίζην: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ δ) ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 

(ΦΔΚ Α΄314/27-12-2005), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 

4002/2011 (ΦΔΚ Α΄180/22-8-2011)  

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. 188763/10-10-2011 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 

Β΄2284/13-10-2011) «χζηαζε Οξγαληζκνχ ˝ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - 

ΓΗΜΗΣΡΑ˝ θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &  
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Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε - ζπκπιεξψζεθε κε: α) ηε κε 

αξηζκ. 919/131869/20-10-14 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- ΓΗΜΗΣΡΑ 

(ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ)» (ΦΔΚ Β΄2889/27-10-14) θαη β) ηε κε αξηζκ. 9657/122441/10-11-15 φκνηα 

ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄2537/25-11-15).   

3. Σηο ξπζκίζεηο ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο κε αξηζκφ 

290916/18.12.1990 (ΦΔΚ 825/28.12.1990, η. Β'), κε βάζε ηηο νπνίεο κεηαθέξζεθαλ θαηά 

θπξηφηεηα ζην ζπγρσλεπζέλ ΔΘΙΑΓΔ νη πνηθηιίεο ηνπ θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην ζπγρσλεπζέλ 

ΔΘΙΑΓΔ, ηεο πξψελ θξαηηθήο ζπνξνπαξαγσγήο, ησλ ζηαζκψλ, θηεκάησλ θαη θπησξίσλ ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε νηθεία πξσηφθνιια παξάδνζεο 

θαη παξαιαβήο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1845/1989 “Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο-Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1564/1985 (ΦΔΚ Σ.Α.'/26-09-1985) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

6. Σελ απφθαζε αξηζκ. ....  ηεο ……ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ γηα έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ζπφξσλ ζηηεξψλ, θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, νζπξίσλ, βάκβαθνο θαη θεπεπηηθψλ θπξηφηεηαο 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη έγθξηζε ρεδίσλ Γηαθήξπμεο θαη χκβαζεο. 

7. Σελ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κε αξηζκ. πξση……κε ηελ νπνία ζπγθξνηνχληαη ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ε 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

 

3. Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 

Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε ..-…-2017 θαη ψξα ………π.κ. θαη 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε ..-…-2017 θαη ψξα ......... ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

............................... ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηε ............., ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο θαη Γεληθνχο 

Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα θαη ηελ κε αξηζκ….. 

απφθαζε ηεο……………πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ.  

 

4. Σξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ 

 

Αληίηππα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ είλαη αλαξηεκέλα ζηα 

εμήο ζεκεία: 

• ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (www.elgo.gr) 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
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• ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ................................. (Σηλ. .....................)  

Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ ηζηνζειίδα  ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηνπο (φλνκα εηαηξείαο, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο, 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο) ζην Ιλζηηηνχην…………….. ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε…… 

 

5. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο  

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κέρξη θαη δέθα 

(10) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη νπνηεζδήπνηε 

δηεπθξηλίζεηο ή /θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο θαη νη δηεπθξηλίζεηο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ φζνπο 

έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ (Ηκέξα/Μήλαο/¨Δηνο).  

 

Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη.  Γηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elgo.gr/
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Άπθπο 1  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

 

Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ άδεηα ζπνξνπαξαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη αλάινγε άδεηα 

εκπνξίαο (επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη) επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο εθθξεκφηεηεο 

πξνο ηνλ ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ ή λα έρεη δηαθαλνληζκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληί ηνπ, 

ζηηο νπνίεο λα είλαη ζπλεπήο.  

 

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο 

πξνο ηε δηαθήξπμε, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

 

 

Άπθπο 2  

 

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο 

αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: 
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2.1. Τποθάκελορ Α: Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ  

 

2.1.1  Αληίγξαθα άδεηαο ζπνξνπαξαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη αλάινγεο άδεηαο εκπνξίαο.  

2.1.2 Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, 

λφκηκα ζεσξεκέλεο σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζπλνδεπφκελεο απφ αληίγξαθν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ, ζηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη:  

i) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε 

γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

ii) Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ζηε ζπνξνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη θπξίσο γηα 

ην θπηηθφ είδνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δηαγσληζκφ είλαη αιεζή.  

iii) Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007.  

iv) Γελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παχζεο εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή άιιεο αλάινγεο 

δηαδηθαζίαο.  

v) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.  

vi) Γελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ ή δελ έρεη απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ Διιεληθή 

Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ή ΑΔ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, γηαηί δελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο.  

vii) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ ιήςεο απνθάζεσλ, 

καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

viii) Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο πξνο ηνλ ΔΛΓΟ– ΓΗΜΗΣΡΑ ή  έρεη 

δηαθαλνληζκέλεο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο απέλαληί ηνπ, ζηηο νπνίεο  είλαη ζπλεπήο.  

ix) Όηη ν ππνβάιισλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα:  
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1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1),   

2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2),  

3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.  

4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305),   

5) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ:  

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.  

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.   

γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   

Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη γηα ηνλ πξφεδξν, ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή θαη ηνπο ηπρφλ άιινπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο απηήο.  

2.1.3 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδί κε ηηο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ην ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπο.  

2.1.4 Σνπο ηζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. ε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο ηζνινγηζκνχ, 

αληίγξαθα κέζσ Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (TAXIS) ηνπ Δ3 ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.  

 

 



Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ ηηρ παπαγυγήρ και 

εμποπίαρ ζπόπυν ζποπάρ ποικιλιών ζιηηπών, κηηνοηποθικών θςηών, οζππίυν, βάμβακορ 

και κηπεςηικών κςπιόηηηαρ ηος ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

 

2.1.5 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 

δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο θαη πνζνχ 300 επξψ αλά αηηνχκελε πνηθηιία.  

2.1.6 Οη ζπλεηαηξηζκνί ζα ππνβάινπλ βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 

λφκηκα.  

2.1.7 Οη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ζα ππνβάινπλ πξαθηηθφ Γ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην 

νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο) γηα 

ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη 

ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.  

 

2.2. Τποθάκελορ Β: Σεσνική πποζθοπά  

 

Πεξηγξαθή ηεο εηαηξείαο κε:  

α) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ  ζπνξνπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηελ εκπνξία ζπφξσλ θαη θπξίσο γηα ην/α είδνο/ε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη/ληαη ζην 

δηαγσληζκφ, ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ην δίθηπν πειαηψλ ηεο, 

ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ζπνξνπαξαγσγήο – εκπνξίαο. 

β) Έγγξαθε Γήισζε φπνπ ζα θαίλνληαη ηα έηε θαηνρήο ηεο άδεηαο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ν αξηζκφο ησλ εηψλ ζπνξνπαξαγσγήο ηνπ θπηηθνχ είδνπο ηεο 

πξνθήξπμεο θαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ ζπνξνπαξαγσγήο ηεο αηηνχκελεο πνηθηιίαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ αλαπνιιαπιαζηαζκνχ.  

γ) Έγγξαθε Γήισζε κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα αλά έηνο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ Α΄ θαη Β΄ 

γελεάο (R1 θαη R2) ή ζπφξνπ θαηεγνξίαο standard γηα ηα θεπεπηηθά (πξνγξακκαηηζκφο 

ζπνξνπαξαγσγήο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα ηελ επφκελε πεληαεηία ζχκθσλα κε ηελ 

παξερφκελε πνζφηεηα Βαζηθνχ ζπφξνπ απφ ηνλ εθάζηνηε δηαηεξεηή, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην 

Άξζξν 16). Η Γήισζε απηή ζα επηζπλαθζεί ζηε χκβαζε παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ζπνξνπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηεο πνηθηιίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 1ν Όξν Παξαρψξεζεο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο χκβαζεο.  
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δ) Έγγξαθε Γήισζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο γηα ηελ αηηνχκελε πνηθηιία ηνπ 

δηαγσληζκνχ αλά έηνο. 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

2.3. Τποθάκελορ Γ. Οικονομική πποζθοπά  

 

Ο Τπνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ:   

2.3.1 Σν πνζνζηφ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο (royalty) επί ηεο ηηκήο δηάζεζεο απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ησλ εηεζίσο παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ A' θαη Β' γελεάο (R1 θαη 

R2) ή ζπφξνπ θαηεγνξίαο standard γηα θεπεπηηθά.  

2.3.2 H Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

πξνζθέξνληα ζε θάζε ζειίδα.  

 

Άπθπο 3  

 

Διιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ  

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ απηή ην θξίλεη 

αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο απνζαθήληζε ή ζπκπιήξσζε ησλ ππνβιεζέλησλ 

ζηνλ Τπνθάθειν ζηνηρείσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηηο δεηνχκελεο απνζαθελίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ζηελ  
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Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ε Πξνζθνξά ηνπο ζα απνξξίπηεηαη. Ωο «απνζαθήληζε» λνείηαη ε ρνξήγεζε 

δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ. Ωο «ζπκπιήξσζε» 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη ε πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηε ζπλδξνκή θάπνησλ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο (πνπ κέρξη 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ παξέκεηλαλ αθάιππηεο). Οη δηαγσληδφκελνη νη νπνίνη δελ ζα 

θαηαζέζνπλ ηα έγγξαθα πξνο απνζαθήληζε ή θαη ζπκπιήξσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ ή 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ζα απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

Άπθπο 4  

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ  

 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο είλαη ηα εμήο:  

1. Η εκπεηξία ηεο ζπνξνπαξαγσγηθήο εηαηξείαο ζηε ζπνξνπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

2. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο (royalty) επί ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ A' θαη Β' γελεάο (R1 θαη R2) ή θαηεγνξίαο standard γηα ηα θεπεπηηθά απφ 

ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

3. Η ειάρηζηε παξαγφκελε πνζφηεηα αλά έηνο (πξνγξακκαηηζκφο ζπνξνπαξαγσγήο απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν γηα ηελ πεληαεηή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ δηαηηζέκελε 

πνζφηεηα απφ ηνλ εθάζηνηε δηαηεξεηή).  

4. Οη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία γηα θαζεκία αηηνχκελε  
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πνηθηιία ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο ηζνινγηζκνχ, αληίγξαθα κέζσ 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  (TAXIS) ηνπ Δ3 ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.  

 

Άπθπο 5  

Υξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ - Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

 

1. Ο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα, ηελ ..-..-2017, εκέξα ………. θαη ψξα ......, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα γξαθεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ ............ ζηε ............, κε βάζε ηνπο δεζκεπηηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο.  

2. Οη πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

.................... ζηε ........................, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ …-

….-2017 θαη ψξα ................ θαη ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν 

ππνβνιήο γηα πξσηνθφιιεζή ηνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ή απφ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  .   

3. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε ηεο πξνζθνξάο. Παξαδεθηέο 

ζεσξνχληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ....................... 

ζηε ......................, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.   

4. Η θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη λνκίκσο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή απφ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

• ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ   

• ν απνδέθηεο: ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ .....................................  

• Πξνζθνξά-Γηαθήξπμε κε Α.Π. ……/…-….-2017 Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε ζθνπφ ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ζπφξσλ ζπνξάο ................................... θπξηφηεηαο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  
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• Ηκεξνκελία  δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνχ:  …-…-2017 (εκεξνκελία  απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ)  

• ηελ έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ»  

Σα ίδηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη θαη ζε θάζε ππνθάθειν θαζψο θαη ν ηίηινο ηνπ ππνθαθέινπ.  

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα επαλαζθξαγηζηνχλ 

ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.   

 

Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη:  

• Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο, λα κε θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ι.π. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Η αξκφδηα 

Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη 

ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο 

ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

• Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη εάλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή, 

ηφηε ζα αλαθέξνληαη κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Να έρνπλ ζπληαρζεί, ππνρξεσηηθά, κε ηνλ 

ηξφπν, ηάμε, αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα 

θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο αλά θχιιν.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε 

δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ιφγσ έιιεηςεο 

ηεθκεξίσζεο γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, 

αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο.  

 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψζεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Η  
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έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

 

 

Άπθπο 6  

Απνζθξάγηζε-Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  

 

1. Η απνζθξάγηζε, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή  

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, απνηεινχκελε θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 

απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη  κε 

απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.   

 

2. Η ηειηθή απφθαζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 

3. Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξαζηνχλ φζνη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ην επηζπκνχλ.  

 

4. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ …-…-2017 εκέξα …….. θαη ψξα .......... ζηα γξαθεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ ......................... ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηε ............  

 

5. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:  
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• Μεηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

ησλ Πξνζθνξψλ ζα αξηζκήζεη θαη ζα κνλνγξάςεη ηνπο θαθέινπο. Αξρηθά ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδεη ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ γηα θάζε κία πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε, ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, θαη αλαθνηλψλεη εάλ ε πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή πξνο αμηνιφγεζε ή 

ππάξρνπλ ειιείςεηο πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ην δηαγσληζκφ.  

 

• Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έγηλαλ απνδεθηνί κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», απνθιείνληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 

• ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

απνζθξαγίδεη γηα φζνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε 

θάζε ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, θαη 

αλαθνηλψλεη εάλ ε πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή πξνο αμηνιφγεζε ή ππάξρνπλ ειιείςεηο πνπ λα 

ζηνηρεηνζεηνχλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

• Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έγηλαλ απνδεθηνί κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 

• Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

απνζθξαγίδεη ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα φζνπο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη αλαθνηλψλεη ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο.   
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6. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο επί λνκίκσο 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο ή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κφλν 

φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, είηε θαηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζή ηεο είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε 

ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο ζα παξέρνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ δεηήζεθαλ εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ 

δηεπθξηλίζεηο.  

7. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε βαζκνιφγεζή ηνπο.  

8. Η πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

θαηαθχξσζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ν 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ απεπζχλεη έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, αλ απνδέρνληαη ηελ 

παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα 

ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ε 

πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο.  

9. Η επηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θάζε έγθπξεο πξνζθνξάο κε βάζε 

ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιαλ νη ππνςήθηνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

 

α/α Κπιηήπια ςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ 

1 Δκπεηξία ζηε ζπνξνπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 15% 

2 Πνζνζηφ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο (royalty) 40% 

3 Παξαγφκελε πνζφηεηα αλά έηνο 35% 

4 Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 10% 
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Η βαζκνινγία γηα θάζε θξηηήξην είλαη 100 βαζκνί. Αλαιπηηθφηεξα ν ππνινγηζκφο ησλ ηεζζάξσλ 

θξηηεξίσλ γίλεηαη σο εμήο:  

Κπιηήπιο 1 . Η εκπεηξία ζηε ζπνξνπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκψλ ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θξηηεξίσλ γηα θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά.   

1α) Έηε θαηνρήο ηεο άδεηαο παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πάλσ 

απφ 10 ρξφληα εκπεηξία βαζκνινγνχληαη κε 40 βαζκνχο θαη νη ππφινηπεο παίξλνπλ 4 βαζκνχο γηα 

θάζε ρξφλν εκπεηξίαο (π.ρ. επηρείξεζε κε 3 ρξφληα εκπεηξίαο λα παίξλεη 12, κε 7 ρξφληα 28 θνθ). 

1β) πνξνπαξαγσγή ηνπ θπηηθνχ είδνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη αξηζκφο εηψλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

ζπνξνπαξάγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θπηηθφ είδνο γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα βαζκνινγνχληαη κε 40 

θαη νη ππφινηπεο παίξλνπλ 4 βαζκνχο γηα θάζε ρξφλν εκπεηξίαο (π.ρ. επηρείξεζε κε 3 ρξφληα 

εκπεηξίαο λα παίξλεη 12, κε 7 ρξφληα 28 θνθ).  

1γ) πνξνπαξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

αλαπνιιαπιαζηαζκνχ θαη αξηζκφο εηψλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζπνξνπαξαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο κέζσ αλάζεζεο κεηά απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηελ εηαηξεία πνπ θαηείρε 

ηα δηθαηψκαηα αλαπνιιαπιαζηαζκνχ βαζκνινγνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, ελψ εηαηξείεο 

πνπ ζπνξνπαξήγαγαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ θαηείρε ηα δηθαηψκαηα 

αλαπνιιαπιαζηαζκνχ ηεο πνηθηιίαο (δηαδηθαζία facon) δε ιακβάλνπλ βαζκνινγία γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπνξνπαξάμεη ηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία πάλσ απφ 

10 ρξφληα βαζκνινγνχληαη κε 20 θαη νη ππφινηπεο παίξλνπλ 2 βαζκνχο γηα θάζε ρξφλν εκπεηξίαο (πρ 

επηρείξεζε κε 3 ρξφληα εκπεηξίαο λα παίξλεη 6, κε 7 ρξφληα 14 θνθ). 

To άζξνηζκα ησλ ηηκψλ 1α,  1β θαη 1γ απνηειεί ηε βαζκνινγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην θξηηήξην1.  

Κπιηήπιο 2. Πνζνζηφ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο (royalty).  

Θα θαηαηάζζνληαη ηα πξνζθεξφκελα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαηά αχμνπζα ζεηξά. Η κέγηζηε ηηκή 

δηθαηψκαηνο ζα παίξλεη 100 βαζκνχο. Κάζε ηηκή κηθξφηεξε ζα δηαηξείηαη κε ηε κέγηζηε πξνζθεξφκελε 

(ε νπνία βαζκνινγήζεθε κε 100 βαζκνχο) θαη ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 100. Απηφ ην απνηέιεζκα ζα 

πξνζεγγίδεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην θαη ζα απνηειεί ηε βαζκνινγία ηoπ θξηηεξίνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηα εηαηξεία θαηαζέζεη δηαθνξεηηθά πνζνζηά γηα ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ζπφξνπο A' θαη Β' 

γελεάο (R1 θαη R2), ηφηε ην ηειηθφ πνζνζηφ ησλ royalties ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ ζπφξσλ R1 θαη R2 ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπνξνπαξαγσγήο πνπ θαηαζέηεη ε 

εηαηξεία. 
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Κπιηήπιο 3 Παξαγφκελε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ Α΄ θαη Β΄ γελεάο (R1 θαη R2) ή ζπφξνπ 

θαηεγνξίαο standard γηα θεπεπηηθά αλά θαιιηεξγεηηθφ έηνο (πξνγξακκαηηζκφο ζπνξνπαξαγσγήο γηα 

ηελ επφκελε πεληαεηία ζχκθσλα κε ηελ παξερφκελε πνζφηεηα Βαζηθνχ ζπφξνπ απφ ηνλ δηαηεξεηή). 

Αζξνίδνληαη νη πνζφηεηεο πνπ πξνηείλεη ε θάζε εηαηξεία γηα ηελ πεληαεηία. Απηά ηα αζξνίζκαηα 

θαηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά. Σν κέγηζην άζξνηζκα παίξλεη 100 βαζκνχο. Κάζε ηηκή κηθξφηεξε 

δηαηξείηαη κε ηε κέγηζηε (ε νπνία βαζκνινγήζεθε κε 100 βαζκνχο) θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε 100. Απηφ 

ην απνηέιεζκα πξνζεγγίδεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην θαη απνηειεί ηε βαζκνινγία ηεο επηρείξεζεο.  

Κπιηήπιο 4. Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ 

παξαθάησ επηκέξνπο θξηηεξίσλ γηα θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά.  

4α) Κχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο: Οη θχθινη εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ζα θαηαηάζζνληαη 

θαηά αχμνπζα ζεηξά. Όιεο νη ηηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο, ζα δηαηξνχληαη κε ηε 

κέγηζηε ηηκή θαη ην πειίθν ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 30.  

4β) Καζαξά απνηειέζκαηα: Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ζα θαηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα 

ζεηξά. Όιεο νη ηηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο, ζα δηαηξνχληαη κε ηε κέγηζηε ηηκή 

θαη ην πειίθν ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 30. 

4γ) Κχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 

θχθινη εξγαζηψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ θάζε εηαηξεία ζα 

θαηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά. Όιεο νη ηηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο, ζα 

δηαηξνχληαη κε ηε κέγηζηε ηηκή θαη ην πειίθν ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 40.  

Σν άζξνηζκα ησλ ηηκψλ 4α, 4β, 4γ απνηειεί ηε βαζκνινγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην θξηηήξην 4.  

 

Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ 

βαζκνινγηψλ ησλ θξηηεξίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.  

 

Βαθμός Αξιολόγησης = (0,15 xβ1) + (0,40 x β2) + (0,35 x β3) + (0,10 x β4) 

 

Όπνπ, β1, β2, β3 θαη β4 νη βαζκνί ησλ θξηηεξίσλ 1,2,3, θαη 4 αληίζηνηρα. 
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Η επηηξνπή βαζκνινγεί θάζε πξνζθνξά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπληειεζηψλ 

βαξχηεηαο θαη θαηαηάζζεη απηέο θαηά θζίλνπζα ζεηξά Βαζκψλ Αμηνιφγεζεο. Απφ ηηο έγθπξεο θαηά ηα 

πξναλαθεξζέληα πξνζθνξέο επηιέγεηαη απηή πνπ ιακβάλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ ηα δηθαηψκαηα παξαρψξεζεο 

επηκεξίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο ηζνβαζκίζαληεο, εάλ ην επηζπκνχλ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

θαινχληαη γηα λέεο βειηησκέλεο πξνηάζεηο ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ.  

 

Άπθπο 7  

Απφξξηςε πξνζθνξψλ  

 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζηε δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ.  

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ηδίσο φηαλ:  

 

• Δίλαη αφξηζηε ή είλαη ππφ αίξεζε ή δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην δεηνχκελν πνζφ εγγχεζεο ή είλαη κε 

ζχκθσλε κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

• Γελ ππνβιεζνχλ ή είλαη αλαθξηβή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε.   

• Γελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ή δελ απνδεηθλχνληαη απφ ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ε θεξεγγπφηεηα, ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.  

• Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ην δεηνχκελν πιηθφ ηεθκεξίσζεο.  

 

Άπθπο 8  

Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο - Δλζηάζεηο  

 

 Γηα ηνλ δηαγσληζκφ ζπληάζζεηαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη 

ηεξεζείζεο δηαηππψζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ε βαζκνινγία 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ θαζελφο θαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ νπνίνλ πξνηείλεηαη λα 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο γηα ηελ θάζε πνηθηιία ρσξηζηά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηθαηψκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε πξφηαζε γηα ην  
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ζπκθέξνλ ή φρη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ησλ 

πξνζθνξψλ.   

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο  Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε φιν ην θάθειν ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη απνθαζίδεη ζε επφκελε πλεδξίαζή ηνπ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

Ο ελδηαθεξφκελνο ζηνλ νπνίνλ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο γηα ηελ θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, 

θαιείηαη λα θαηαζέζεη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηελ 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 2 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο:  

i. απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (γηα ηπρφλ αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα)  

ii. θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα  

iii. πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή 

εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  

iv. λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε ΦΔΚ, ή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη 

λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 

έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ γλψζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ φζνη ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ελππφγξαθε έλζηαζε ζηελ  

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  
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Η Δπηηξνπή εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ,  πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

έλζηαζεο ππνρξενχηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε λα απνθαλζεί επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ 

ηπρφλ ππνβιεζνχλ θαη λα δηαβηβάζεη ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ απνθαζίδεη επί ηεο ελζηάζεσο θαη νξηζηηθνπνηεί ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ ακέζσο επφκελε πλεδξίαζε ηνπ Γ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ. Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ θνξέα πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο θαη ζε φινπο φζνπο 

ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ηα 

ζηνηρεία απηνχ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο.  

 

Άπθπο 9  

Λνηπνί Γηαδηθαζηηθνί φξνη  

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβιεζεί πξνζθνξά ή δελ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, απηφο ζα επαλαπξνθεξπρζεί. 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ......................... ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηνπ λα αλαβάιεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε απηή 

γλσζηνπνηείηαη κε δεκνζίεπζε ζηηο ίδηεο εθεκεξίδεο πνπ δεκνζηεχζεθε ε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε 

αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ήδε θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο, είηε εάλ δελ δεηεζνχλ απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο ηζρχνπλ γηα ηελ λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είηε επηζηξέθνληαη φιεο 

απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

Η πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, 

δεζκεχεη απηφλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άπθπο 10  

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδνζείζα απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα θαη αλαγλσξηζκέλε 
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ζηελ Διιάδα Σξάπεδα ή απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, 

χςνπο 300,00 επξψ αλά αηηνχκελε πνηθηιία, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.   

2. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα 

θάησζη ζηνηρεία:   

- ηελ εκεξνκελία έθδνζεο  

- ηνλ εθδφηε  

- ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη   

- ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο  

- ηα ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο  

- ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε  

- ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνςεθίνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε εγγχεζε  

- ηελ ηζρχ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

- ηνπο φξνπο φηη:  

α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα.  

β) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.  

γ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ.  

 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ πνπ απνζχξεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζην πξνθαζνξηδφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηελ ππνγξαθή ή λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  

Καιήο Δθηέιεζεο.  

 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο νη θαηαηεζείζεο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

 

3. Ο δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίνλ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο νθείιεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε 800,00 επξψ αλά πνηθηιία, δηάξθεηαο ηζρχνο επηά (7) εηψλ.  
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Άπθπο 11  

Τπνγξαθή ζχκβαζεο   

 

Με ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαιείηαη ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η ζρεηηθή ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν 

δηαγσληζκφο. ε πεξίπησζε παξφδνπ άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, απηφο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη ζηνλ επφκελν ππνςήθην αλάδνρν ζχκθσλα κε 

ηελ θαηάηαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο. 

 

Άπθπο 12  

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο  

 

Ο δηαγσληδφκελνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε 800,00 επξψ αλά αηηνχκελε πνηθηιία.  

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο παξέρεηαη ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη σο αηηία φηη απνηειεί 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο ή κε ηίηινπο ππνρξεσηηθά 

ζχκθσλα κε ην λφκν απνδεθηνχο ζε δηαγσληζκνχο. Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο είλαη δηάξθεηαο επηά (7) 

εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ απνπιεξσκή ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  

 

Άπθπο 13  

Αλψηεξε βία  

 

Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλψηεξεο βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
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επηθαινχκελε αλψηεξε βία απνδεηθλχεηαη δεφλησο θαη επαξθψο. Ωο αλψηεξε βία ελλνείηαη θάζε 

γεγνλφο απξφβιεπην θαη αλαπφηξεπην πνπ θαζηζηά απνιχησο αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλψηεξε βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλψηεξε βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 

κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ χπαξμε αλψηεξεο βίαο.  

 

 

Άπθπο 14  

Πνηληθή ξήηξα ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο 

 

ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο επηβάιινληαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ 

νπνίν θαηαθπξψλεηαη ν δηαγσληζκφο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο: 

 Αλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί πξηλ ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ έηνπο ηζρχνο ηεο, ηφηε ε πνηληθή ξήηξα 

ππνινγίδεηαη αληίζηνηρα κε ην πξνγξακκαηηζκφ ζπνξνπαξαγσγήο ηνπ πξψηνπ έηνπο, γηα 

ην νπνίν δεζκεχηεθε ε αληηζπκβαιιφκελε ζηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.  

 Αλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί κεηά ην πξψην έηνο ηζρχνο ηεο, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην πξψην έηνο. 

      Δθφζνλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί κεηά ην δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, σο πνηληθή ξήηξα 

νξίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  

 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ νη ηηκέο εμαγνξάο ησλ 

απνζεκάησλ ζπφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Η εθηίκεζε ηεο εκπνξηθήο 

αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζπφξσλ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ ζπφξσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπφξσλ, ηελ εθηίκεζε ηεο βιαζηηθήο ηθαλφηεηάο 

ηνπο, ησλ εληνκνινγηθψλ θαη κπθεηνινγηθψλ πξνζβνιψλ θ.ι.π, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο ηεο αγνξάο.  
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Ωο απνζέκαηα νξίδνληαη νη πνζφηεηεο βαζηθνχ ζπφξνπ αιιά θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο πνηθηιίαο (πνπ αθνξά ε ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε) πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

αλάδνρνο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ηηο 

δειψλεη θάζε έηνο εγγξάθσο θαη λα ειέγρνληαη κε απηνςία απφ ην ελδηαθεξφκελν Ιλζηηηνχην.  

 

 

Άπθπο 15  

Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα δχν θνξέο απφ πέληε (5) έηε γηα θάζε αλαλέσζε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη νη δχν 

πιεπξέο θαη εθφζνλ πινπνηήζεθαλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο, χζηεξα απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 

φξσλ ηεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.   

 

Άπθπο 16  

Διάρηζηε πνζφηεηα πηζηνπνίεζεο  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εηεζίσο λα πξνκεζεχεηαη θαη λα πνιιαπιαζηάδεη ζε ζπφξνπο επφκελσλ 

ζηαδίσλ ζπνξνπαξαγσγήο φιε ηελ πνζφηεηα βαζηθνχ ζπφξνπ ηελ νπνία είηε ζα πξνκεζεχεηαη 

απεπζείαο ή ζα πξνθχπηεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπνξνπαξαγσγήο facon ησλ πνζνηήησλ 

πξνβαζηθνχ  ή πφξνπ Καιιηηεξεπηή πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 

ΦΤΣΙΚΟ ΔΙΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

 

ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΡΟΤ 

Καλλιηεπεςηή  

  

ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΡΟΤ 

Πποβαζικού 

 

ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΡΟΤ 

Βαζικού 

  Kg Kg Kg 

  Kg Kg Kg 

  Kg Kg Kg 

 

Η πνζφηεηα πνπ ζα πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπνξνπαξαγσγήο ζηνλ 

ππνθάθειν Σερληθή Πξνζθνξά ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζα απνηειεί ηελ ειάρηζηε 
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πνζφηεηα πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε παξαγσγήο ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο πνζφηεηαο, ε 

εηαηξεία ζα ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφθιηζε απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζζείζα πνζφηεηα πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία. Η απφθιηζε 30% ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη κέζα 

ζηα απνδεθηά φξηα. Αλ ε απφθιηζε ππεξβαίλεη ην 30% θαη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ ή ζε αλψηεξε βία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα γεγνλφηα απηά ζα πξνβιεζνχλ απφ ηελ 

αλάδνρν, ζα ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ην πνζφ ζε royalties πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφθιηζε απφ ηα 

απνδεθηά φξηα. Η ειάρηζηε πνζφηεηα πηζηνπνίεζεο θαη ε θαηαβνιή δηθαησκάησλ (royalties) δελ ζα 

ηζρχζεη γηα ην πξψην έηνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπνξία ηεο πνηθηιίαο 

θαηαθπξψλεηαη ζηε ζπνξνπαξαγσγηθή εηαηξεία γηα πξψηε ρξνληά, ψζηε λα δνζεί ζηελ 

αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία ε απαξαίηεηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ 

ζπφξνπ Α θαη Β γελεάο (R1 θαη R2). ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηζπκβαιιφκελε δηαθηλνχζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ηα πξνεγνχκελα έηε ζα θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα δηθαηψκαηα επί ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ πνζνηήησλ ζπφξσλ ηεο πνηθηιίαο.   

 

Η αμία ηνπ πιηθνχ εθθίλεζεο (Βαζηθφο ζπφξνο) θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

Η αληηζπκβαιιφκελε κπνξεί λα αλαιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, ηε ζπνξνπαξαγσγή γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (facon) βαζηθνχ ζπφξνπ απφ ηελ/ηηο παξαρσξνχκελε/εο ζε απηή πνηθηιία/εο 

πνπ δηαλέκεη ζηελ αγνξά, αθνχ πξνεγεζεί επί ηνχηνπ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 

Άπθπο 17  

Υξφλνο θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο (royalties) 

 

Η θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν ζα πξέπεη λα γίλεηαη έσο ηελ 

10ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ θάζε έηνπο.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Διδικοί όποι διαγυνιζμού 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΠΟΙΚΙΛΙΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Τπάξρνπζεο πνζφηεηεο πφξνπ Καιιηηεξεπηή ή  Πξνβαζηθνχ ή Βαζηθνχ ζπφξνπ αλά πνηθηιία 

παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

ΦΤΣΙΚΟ ΔΙΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΠΟΟΣΗΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ :ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ  

 

 

 ΤΜΒΑΗ  ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ  ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ  ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗ  ΣΗ  ΠΟΙΚΙΛΙΑ  

……..[ΦΥΤΙΚΟ ΔΙΓΟΣ και ΠΟΙΚΙΛΙΑ]……. ΣΟΤ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο .......................... 2017, εκέξα ................ κεηαμχ, αθελφο:  

 

Α. Σνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ 

ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΙΑΓΔ), ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 919/131869/20-10-

2014 (ΦΔΚ Β΄ 2889/27-10-2014) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ “Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ) – 

Ν.Π.Ι.Γ.” πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Κνπξηίδνπ 56-58 θαη Νηξβάλα, ΣΚ 111 45, κε ΑΦΜ 

997604027, ΓΟΤ Γαιαηζίνπ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ, …[ΒΑΘΜΙΓΑΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ]… ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ, 

…[ΠΡΟΔΓΡΟ Γ]…, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 8865/112514 (ΦΔΚ 739 ΤΟΓΓ/20-10-2015) 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαινχκελνο ζην εμήο γηα ζπληνκία 

«ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη αθεηέξνπ,  

 

Β. Σεο ζπνξνπαξαγσγηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ............., πνπ εδξεχεη ζηελ ........, ΣΚ ......, κε 

ΑΦΜ …......, ΓΟΤ ............... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ................, θαινχκελε ζην εμήο γηα 

ζπληνκία “αληηζπκβαιιφκελε”,  

 

 

Πποοίμιο  

Αθνχ έιαβαλ ππφςε:  
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α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 “Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)” 

(ΦΔΚ 314Α΄), φπσο ην άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 

“Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο” (ΦΔΚ Α 180)”. 

β. «Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. 188763/10-10-2011 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β΄2284/13-

10-2011) «χζηαζε Οξγαληζκνχ ˝ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ˝ θαη 

ζπγρψλεπζε επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε - ζπκπιεξψζεθε κε: α) ηε κε αξηζκ. 919/131869/20-10-14 

Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Οξγαληζκφο 

ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ)»  

(ΦΔΚ Β΄2889/27-10-14) θαη β) ηε κε αξηζκ. 9657/122441/10-11-15 φκνηα ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄2537/25-1115).  

γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.2 ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ηνπ λ.1845/1989 (ΦΔΚ 102 η.Α'), ηδξπηηθνχ 

θαη θαηαζηαηηθνχ λφκνπ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΙΑΓΔ.  

δ. Σηο ξπζκίζεηο ηεο θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζαο θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο κε αξηζκφ 290916/18.12.1990 (ΦΔΚ 825/28.12.1990, η.Β'), κε 

βάζε ηηο νπνίεο κεηαθέξζεθαλ θαηά θπξηφηεηα ζην ζπγρσλεπζέλ ΔΘΙΑΓΔ νη πνηθηιίεο ηνπ θπηηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζην ΔΘΙΑΓΔ, ηεο πξψελ θξαηηθήο ζπνξνπαξαγσγήο, ησλ ζηαζκψλ, θηεκάησλ θαη 

θπησξίσλ ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ αλσηέξσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε νηθεία πξσηφθνιια παξάδνζεο θαη 

παξαιαβήο,  

ε. Σε δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1845/1989 φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ (ΔΟΠΤ) ηα κέζα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη νη πφξνη ηνπ, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξ.3,4, θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ.1564/1985 (ΦΔΚ 164 η.Α') πεξηήιζαλ ζην ΔΘΙΑΓΔ, λπλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ,  

ζη. Σελ απφθαζε αξηζκ. ....... ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα 

έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ζπφξσλ ζηηεξψλ, θηελνηξνθηθψλ 

θπηψλ, νζπξίσλ θαη βάκβαθνο θπξηφηεηαο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη έγθξηζε ρεδίσλ Γηαθήξπμεο θαη 

χκβαζεο. 

δ. Σελ κε αξηζκ. ....... απφθαζε ηεο ...... πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψζεθε ............  

ε. Σε κε αξηζκ. Πξση…… Γηαθήξπμε……  
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ζ. Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπνξνπαξαγσγήο φπσο ηνλ θαηέζεζε ε αληηζπκβαιιφκελε ζηνλ Τπνθάθειν 

 Β (Σερληθή πξνζθνξά) γηα ηελ επφκελε πεληαεηία (παξαγφκελε πνζφηεηα αλά θαιιηεξγεηηθφ έηνο).  

 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:  

 

Άπθπο 1: Παπασώπηζη ποικιλιών  

 

1. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ παξαρσξεί ζηελ αληηζπκβαιιφκελε ζπνξνπαξαγσγηθή επηρείξεζε .............. 

ην δηθαίσκα ζπνξνπαξαγσγήο (αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο) ηεο πνηθηιίαο …[ΦΤΣΙΚΟ ΔΙΓΟ και 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ]… ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν Πνηθηιηψλ Καιιηεξγνχκελσλ 

Φπηηθψλ Δηδψλ θαη αλήθεη θαηά ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, κε 

πνζνζηφ παξαρψξεζεο 100 %.  

 

2. Η παξαρψξεζε γίλεηαη ηφζν γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ, φζν θαη γηα εμαγσγή 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Η παξαρψξεζε ηεο πνηθηιίαο ηζρχεη:  

Α) Γηα φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο  

Β) Γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ:  

 

Η αληηζπκβαιιφκελε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηνηρεία (πψιεζε πνζνηήησλ 

θαη ζπκθσλεηηθά κε ζπλεξγάηεο εμσηεξηθνχ) ζε πεξίπησζε εμαγσγήο πνζνηήησλ απφ ηελ αλσηέξσ 

πνηθηιία.  

 

3. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεη ηελ πνηθηιία θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ (θαηαγγειία ζχκβαζεο), φηαλ κεηά ηελ παξέιεπζε δχν εηψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο δηαπηζηψζεη, φηη δελ ππάξρεη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

αληηζπκβαιινκέλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία, ζχκθσλα κε ηηο ζςμθυνηθείζερ ελάσιζηερ 

παπαγόμενερ ποζόηηηερ ππορ διάθεζη ζηην αγοπά ήηνη:  

1) έηνο 2018: ................ θηιά πηζηνπνηεκ. Α΄ γελεάο (R1 )  

2) έηνο 2019: ................ θηιά  πηζηνπνηεκ. Α΄ γελεάο (R1) θαη………..θηιά πηζηνπνηεκ. Β' 

γελεάο (R2)  

3) έηνο 2020: ................θηιά πηζηνπνηεκ. Α΄ γελεάο (R1) θαη………..θηιά πηζηνπνηεκ. Β' γελεάο 

(R2) 
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4) έηνο 2021: ................θηιά πηζηνπνηεκ. Α΄ γελεάο (R1) θαη………..θηιά πηζηνπνηεκ. Β' γελεάο 

(R2)  

5) έηνο 2022: ................θηιά πηζηνπνηεκ. Α΄ γελεάο (R1) θαη………..θηιά πηζηνπνηεκ. Β' γελεάο  

(R2)  

ε πεξίπησζε κε παξαγσγήο απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηεο πξνγξακκαηηζζείζαο πνζφηεηαο, ε 

εηαηξεία ζα ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφθιηζε απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζζείζα πνζφηεηα πνπ ζπκθσλήζεθε. Η απφθιηζε έσο 30% ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη κέζα 

ζηα απνδεθηά φξηα. Αλ ε απφθιηζε ππεξβαίλεη ην 30% θαη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ ή ζε αλσηέξα βία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζα πξνβιεζνχλ απφ ηελ αλάδνρν, ζα 

ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ην πνζφ ζε royalties πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφθιηζε απφ ηα απνδεθηά φξηα. 

 

Άπθπο 2: Υπονική διάπκεια ηηρ παπασώπηζηρ  

 

Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο πνηθηιίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 αξρίδεη απφ 

ηελ …[ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ]…, ε δε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα νξίδεηαη πεληαεηήο. 

Παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα δχν αθφκε πεληαεηίεο κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη νη 

δχν πιεπξέο θαη εθφζνλ πινπνηήζεθαλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο, χζηεξα απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε 

ησλ φξσλ ηεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο. Σν αίηεκα γηα παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο ζα 

θαηαηίζεηαη απφ ηε ζπνξνπαξαγσγηθή εηαηξεία ην αξγφηεξν 6 κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο 

ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 3: Καθοπιζμόρ αξίαρ ςλικού εκκίνηζηρ και δικαιώμαηα εκμεηάλλεςζηρ ποικιλιών – 

Υπόνορ καηαβολήρ  

 

1. Η αμία ηνπ πιηθνχ εθθίλεζεο (βαζηθφο ζπφξνο) θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

2. Σν χςνο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο (royalties) ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαζνξίδεηαη επί ηεο 

εθάζηνηε ηηκήο δηάζεζεο ηνπ ζπφξνπ απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε θαη ππνινγίδεηαη ζηηο ζπλνιηθά 

πηζηνπνηεζείζεο πνζφηεηεο απφ ηα αξκφδηα Σκήκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ Α’ θαη Β΄ γελεάο (R1 θαη R2) θαη γηα ηελ/ηηο παξαρσξνχκελε/εο πνηθηιία/εο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ……% 
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3. Η αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ 

ζπφξσλ ζπνξάο ζηνπο πειάηεο ηεο γηα ηελ/ηηο αλσηέξσ πνηθηιία/εο, κε ηελ επηζχλαςε ησλ 

ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο. ε πεξίπησζε δε εμαγσγήο, ε αληηζπκβαιιφκελε ζα θαηαβάιιεη ην 

60% ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, ε δε πνζφηεηα ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα 

εμαγσγήο ηα νπνία ζα επηζπλάπηνληαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο.  

 

4. Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ην πιηθφ 

εθθίλεζεο ζα γίλεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ, γηα ηα δε δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο έσο ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ ηνπ θάζε έηνπο. Ωο πξνο ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, ζε 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ε αληηζπκβαιιφκελε απνδείμεη κε έγγξαθα φηη απφ ηνλ πηζηνπνηεζέληα 

θάζε θνξά ζπφξν δηέζεζε κηθξφηεξε πνζφηεηα ηνπ πηζηνπνηεζέληνο θαη ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε κε δηαηεζείζα πνζφηεηα ππεξβαίλεη ηηο 10.000,00 επξψ, ε θαηαβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ κεηαθέξεηαη γηα ηνλ επφκελν ρξφλν.  

 

Η αμία ηνπ πιηθνχ εθθίλεζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο (royalties) απνηεινχλ έζνδα ηνπ  

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

 Άπθπο 4:Όποι παπασώπηζηρ  

 

Η παξαρψξεζε γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

1. Η αληηζπκβαιιφκελε δεζκεχεηαη απφ ηελ απφ ............ έγγξαθε δήισζή ηεο σο πξνο ηηο 

πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πνζφηεηεο αλά έηνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά γηα ηελ/ηηο 

παξαρσξνχκελε/εο πνηθηιία/εο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. Η 

έγγξαθε δήισζε απηή επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Αθφκε 

δεζκεχεηαη λα παξαιάβεη θαη λα πνιιαπιαζηάζεη ζε ζπφξνπο επφκελσλ ζηαδίσλ 

ζπνξνπαξαγσγήο φιε ηελ αξρηθή δηαζέζηκε πνζφηεηα ζπφξνπ απφ ην αξκφδην Ιλζηηηνχην. 

 

2. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο αληηζπκβαιινκέλεο πνπ ζα ππνβάιιεηαη 

θάζε θνξά (κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο), λα 

παξαδίδεη ζε απηήλ ηηο πνζφηεηεο θαηεγνξίαο πφξνπ Βαζηθνχ πνπ έρνπλ δεηεζεί ζχκθσλα κε ην 

ζπκθσλεκέλν πξφγξακκα ζπνξνπαξαγσγήο θαη αληίζηνηρα ε αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα 

παξαιακβάλεη φιε ηελ πνζφηεηα θαηεγνξίαο Καιιηηεξεπηή ή Πξνβαζηθνχ ή Βαζηθνχ ζπφξνπ πνπ 
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έρεη δεηήζεη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη κε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ πνιιαπιαζηάδεη ζε ζπφξνπο 

επφκελσλ ζηαδίσλ ζπνξνπαξαγσγήο. 

3. Η αληηζπκβαιιφκελε αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάγεη (πνιιαπιαζηάδεη) ζπφξνπο 

ζηαδίσλ πηζηνπνηεκέλνπ Α’ θαη Β’ γελεάο (R1 θαη R2) θαη κε έγγξαθε δήισζή ηεο, ζπλνδεπφκελε 

απφ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γηεχζπλζεο Απνθεληξσκέλσλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ην νπνίν αλαθέξεη ηηο πνζφηεηεο 

πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε, λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηηο 

πηζηνπνηεκέλεο πνζφηεηεο ζπφξσλ ησλ ζηαδίσλ απηψλ αλά θαιιηεξγεηηθφ έηνο γηα ηελ/ηηο 

πνηθηιία/εο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. 

 

4. πκθσλείηαη επίζεο, φηη ε αληηζπκβαιιφκελε κπνξεί λα αλαιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, ηε 

ζπνξνπαξαγσγή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (facon) βαζηθνχ ζπφξνπ απφ ηελ/ηηο 

παξαρσξνχκελε ζε απηή πνηθηιία πνπ δηαλέκεη ζηελ αγνξά, αθνχ πξνεγεζεί επί ηνχηνπ ππνγξαθή 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 

5. Η αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1564/85 θαη εηδηθφηεξα ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηεο επηβάιινπλ ν Γεληθφο Σερληθφο Καλνληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο 

πφξσλ πνξάο θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλ, θεπεπηηθψλ θαη 

θνλδχισλ παηάηαο γηα θχηεπζε, νη εηδηθνί θαλνληζκνί γηα ηα θηελνηξνθηθά θπηά θαη ηα ζηηεξά, 

θαζψο θαη ν Σερληθφο Καλνληζκφο Δκπνξίαο Πνι/θνχ Τιηθνχ Φπηηθψλ Δηδψλ (Μέξνο Β’) κε ηηο 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

 

6. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δηα ηνπ αξκνδίνπ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ 

αληηζπκβαιιφκελε θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παξαρσξνχκελε πνηθηιία θαη λα 

θαζνξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηζπκβαιιφκελε ηα ζπνξφθεληξα.  

 

7. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ζπνξάο, ε αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί πξνο ην 

αξκφδην Ιλζηηηνχην αληίγξαθα φισλ ησλ θχιισλ δειψζεσλ ζπνξνθαιιηέξγεηαο θαη λα ην 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα ηπρφλ απνζέκαηα ζπφξσλ πνπ παξακέλνπλ ζε απηήλ. Μεηά ην πέξαο 

ηεο ζπγθνκηδήο, ε αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζην αξκφδην Ιλζηηηνχην ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ φια ηα δειηία θαιιηεξγεηηθνχ ειέγρνπ θαη ιεπηνκεξψο ηηο απνδφζεηο αλά αγξφ 

παξαγσγήο.  
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8. Όιε ε παξαγφκελε πνζφηεηα ζπφξσλ πηζηνπνηεκέλσλ Α' θαη Β' γελεάο, εθφζνλ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηερληθνί θαλνληζκνί ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη. Η αληηζπκβαιιφκελε αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν ψζηε φιεο νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζπφξσλ λα απνδίδνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη 

λα πηζηνπνηνχληαη. 

 

9. Η φιε εξγαζία πνιιαπιαζηαζκνχ γίλεηαη απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (πνπ κπνξεί λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο ζπνξνπαξαγσγήο κέρξη θαη ηελ 

ηππνπνίεζε ηνπ ζπφξνπ) ψζηε λα ηεξείηαη απαξαίηεηα ε ακηγφηεηα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ.  

 

10. Η αληηζπκβαιιφκελε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί απνζέκαηα ζπφξνπ ηεο πνηθηιίαο πνπ 

πνιιαπιαζηάδεη. Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σα απνζέκαηα απηά ειέγρνληαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη αλαλεψλνληαη θάζε 

ρξφλν. Ο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο θαη αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ απνηειεί ξεηή 

ππνρξέσζε ηεο αληηζπκβαιιφκελεο. Δμάιινπ, ε ηειεπηαία, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη 

άξηζηεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ ζπφξνπ γηα λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζή ηνπ.  

 

11. Η αληηζπκβαιιφκελε αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνσζεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηε 

δηάδνζε ηεο πνηθηιίαο πνπ ηεο έρεη παξαρσξεζεί γηα εθκεηάιιεπζε, βειηηψλνληαο ζπλερψο φινπο 

ηνπο ηνκείο πνπ απμάλνπλ ηελ εκπνξηθφηεηά ηεο, φπσο ε ηππνπνίεζε θαη ε δηαθήκηζε ηνπ 

πξντφληνο. Μεηά απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ δελ παξαηεξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή πνξεία πνζνζηνχ θάιπςεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ηελ παξαρσξνχκελε πνηθηιία 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο 

πνζφηεηεο, πνπ έρεη δειψζεη ε αληηζπκβαιιφκελε φηη ζα πηζηνπνηήζεη ζηελ πεληαεηία, θαζψο 

επίζεο αθνχ εμεηάζεη θαη δελ απνδερζεί ηνπο ιφγνπο, πνπ έγγξαθα ζα πξνβάιιεη ε 

αληηζπκβαιιφκελε γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ πζηέξεζε, έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαηαγγείιεη ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπνξνπαξαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο, κε δηαγσληζκφ, ζε ηξίηνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ε αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 14 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εγγπεηηθή 

επηζηνιή.  

 

12. Η αληηζπκβαιιφκελε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο αλαπαξαγσγήο, κπνξεί λα αλαζέηεη ζε 

λνκηθά πξφζσπα, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλα πνπ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ή ηδηψηεο ζπκβεβιεκέλνπο κε απηήλ, ηελ εθηέιεζε ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο, 
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ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ζχκβαζε αλάζεζεο, ηελ νπνία ζα γλσζηνπνηεί ακειιεηί ζηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη απνδεθηή ε ελ ιφγσ αλάζεζε. ε θάζε πεξίπησζε 

ππεχζπλε απέλαληη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ παξακέλεη ε αληηζπκβαιιφκελε. Γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνζθέξεηαη ζρεηηθά, ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε θέξεη ε αληηζπκβαιιφκελε. Η παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν 

δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε απηήο, κπνξεί λα εθρσξεζεί απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε ζε ηξίην, κφλν 

κεηά απφ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.   

 

13. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ παξαγφκελσλ ζπφξσλ ζπνξάο ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 1 πνηθηιίαο, κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, ε αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη λα 

ηνπνζεηεί, ηελ επίζεκε «εηηθέηα» πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ηνπηθά Σκήκαηα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Γηεχζπλζεο Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ θαη ηελ «εηηθέηα» κε ηελ επσλπκία ηεο. Τπνρξενχηαη επίζεο, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο 

θαηά πεξίπησζε ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη θαη ε επσλπκία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (κε κηθξφηεξε 

γξακκαηνζεηξά) ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ ινγφηππν.  

 

14. Η αληηζπκβαιιφκελε ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο, λα θαηαζέζεη ζηνλ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή απφ 

λνκίκσο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα Σξαπεδηθφ Ίδξπκα, χςνπο 800 επξψ αλά πνηθηιία, ε ηζρχο ηεο 

νπνίαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη δηάξθεηαο επηά (7) εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η 

εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ απνπιεξσκή ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη εθθαζάξηζε ησλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

 

Άπθπο 5 Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ – Κςπώζειρ  

 

1. Η αληηζπκβαιιφκελε κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη κε έγγξαθε δήισζε ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηελ 

πξφζεζή ηεο λα δηαθνπεί ε παξνχζα ζχκβαζε, αηηηνινγψληαο ηνπο ιφγνπο. Η ελ ιφγσ δήισζε 

εάλ αζθεζεί εληφο ησλ πξψησλ 12 κελψλ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο παξνχζεο, επηθέξεη ην 

επηζπκεηφ γηα ηελ αληηζπκβαιιφκελε απνηέιεζκα, ρσξίο επηπιένλ θπξψζεηο (πνηληθή ξήηξα) παξά 

κφλν κε θαηάπησζε ηεο νηθείαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζεο, ππέξ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε αληηζπκβαιιφκελε 

ππνρξενχηαη, εθηφο απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, λα απνδεκηψζεη ηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ κε πνζφ αληίζηνηρν κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα εηζέπξαηηε ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε βάζε 
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ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ πνπ είρε δειψζεη ε αληηζπκβαιιφκελε φηη ζα 

πηζηνπνηήζεη θαηά ην έηνο πνπ δεηείηαη ε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο.  

 

2. Η αζέηεζε απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηδίσο δε ε, ρσξίο ηελ 

επίθιεζε θαη απφδεημε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε λα δηαζέζεη ζηελ 

αληηζπκβαιιφκελε δηα ηνπ αξκνδίνπ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ ηηο δεηεζείζεο πνζφηεηεο Βαζηθνχ ζπφξνπ 

ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο πνηθηιίαο (παξάγξαθνο 2 άξζξν 4 ηεο 

ζχκβαζεο), παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ αληηζπκβαιιφκελε λα δεηήζεη κνλνκεξψο ηε δηαθνπή 

(θαηαγγειία) ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξνληθψλ ή άιισλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αξθεί ε γξαπηή δήισζε ηεο 

αληηζπκβαιιφκελεο πξνο ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Η 

αληηζπκβαιιφκελε δελ δηαηεξεί άιιε αμίσζε έλαληη ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

3. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεο (θαηαγγειίαο) ηεο παξνχζεο 

ζχκβαζεο: (α) Όηαλ ε αληηζπκβαιιφκελε δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο εθηφο απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζεο (ην λα ηεξεί απνζέκαηα ζπφξνπ ηεο πνηθηιίαο πνπ πνιιαπιαζηάδεη). (β) Όηαλ 

δηαπηζησζεί κε έγθπξν ηξφπν, φηη ε αληηζπκβαιιφκελε, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη επηκέξνπο ηππηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο φξνπο παξάγεη θαη δηαθηλεί 

απηζηνπνίεην ζπφξν νπνηαζδήπνηε πνηθηιίαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. (γ) Όηαλ ζπληξέμνπλ νη 

πξνβιεπφκελεο ζην ζηνηρείν (β) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεηο 

(δ) Όηαλ ε αληηζπκβαιιφκελε θαζπζηεξεί, ρσξίο ηελ επίθιεζε θαη απφδεημε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

λα εμνθιήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο 

ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνξνπαξαγσγήο, ιφγσ αδπλακίαο ηεο 

αληηζπκβαιιφκελεο, ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δχλαηαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε 

αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε δηάζεζεο ησλ ζπφξσλ απηψλ.  

 

Η θαηά ηα ακέζσο αλσηέξσ αζέηεζε φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αληηζπκβαιιφκελε, 

ζπλεπάγεηαη, ηε κνλνκεξή απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δηαθνπή (θαηαγγειία) ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο παξαρσξεζείζαο πνηθηιίαο απφ ηελ 

αληηζπκβαιιφκελε γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Δμππαθνχεηαη, ε θαηάπησζε ηεο αληίζηνηρεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο, θαζψο επίζεο θαη ε 



Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ ηηρ παπαγυγήρ και 

εμποπίαρ ζπόπυν ζποπάρ ποικιλιών ζιηηπών, κηηνοηποθικών θςηών, οζππίυν, βάμβακορ 

και κηπεςηικών κςπιόηηηαρ ηος ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 

 

επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο, ίζεο πξνο ην χςνο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ πεξηγξάθνληαη 

σο αθνινχζσο: 

 Αλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί πξηλ ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ έηνπο ηζρχνο ηεο, ηφηε ε πνηληθή ξήηξα 

ππνινγίδεηαη αληίζηνηρα κε ην πξνγξακκαηηζκφ ζπνξνπαξαγσγήο ηνπ πξψηνπ έηνπο, γηα 

ην νπνίν δεζκεχηεθε ε αληηζπκβαιιφκελε ζηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.  

 Αλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί κεηά ην πξψην έηνο ηζρχνο ηεο, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην πξψην έηνο. 

 Δθφζνλ ε ζχκβαζε θαηαγγειζεί κεηά ην δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, σο πνηληθή ξήηξα 

νξίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ νη ηηκέο εμαγνξάο ησλ 

απνζεκάησλ ζπφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Η εθηίκεζε ηεο εκπνξηθήο 

αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζπφξσλ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ ζπφξσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπφξσλ, ηελ εθηίκεζε ηεο βιαζηηθήο ηθαλφηεηάο 

ηνπο, ησλ εληνκνινγηθψλ θαη κπθεηνινγηθψλ πξνζβνιψλ θιπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

ηεο αγνξάο. Ωο απνζέκαηα νξίδνληαη νη πνζφηεηεο βαζηθνχ ζπφξνπ αιιά θαη  νη πνζφηεηεο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο πνηθηιίαο……….. πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ζπνξνπαξαγσγηθή επηρείξεζε θαη δελ 

έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ηηο δειψλεη θάζε έηνο 

εγγξάθσο, θαη λα ειέγρνληαη κε απηνςία απφ ην ελδηαθεξφκελν Ιλζηηηνχην. 

 

 

Άπθπο 6 Σποποποίηζη Όπυν  

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο, θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο ζα απνδεηθλχεηαη κφλν 

εγγξάθσο.  

 

 

Άπθπο 7 Δπίλςζη διαθοπών  

 

Κάζε δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζχκβαζεο απηήο θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε ή εξκελεία ησλ φξσλ ηεο θαη ζηελ έθηαζε ησλ 
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δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή, επηιχνληαη απφ 

ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ζηελ έδξα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

Πξνεγείηαη πξνζπάζεηα λα επηιπζεί εμσδηθαζηηθά ε δηαθνξά.  

 

Οη ζπκβαιιφκελνη ζπλέηαμαλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία (3) πξσηφηππα ηα νπνία ππνγξάθνπλ 

θαη απφ ηα νπνία δχν (2) παίξλεη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη έλα (1) ε Αληηζπκβαιιφκελε.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ 

 

 

Γηα ηε ζπνξνπαξαγσγηθή εηαηξεία  

 

 


