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                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ 

 (CPV:44523300-5, NUTS EL-515) 

 

O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει 

συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση εξαρτημάτων ενός κλειστικού μηχανήματος 

κονσερβών (κατασκευαστής Μηχανουργείο ΗΛΜΑ, ΑΦΟΙ Τάσση ΑΕ, ΑΘΗΝΑ), με τιμή εκκίνησης για 

το σύνολο των εξαρτημάτων 1.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 21-05-2021 ημέρα Παρασκευή στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου  στην 

Νέα Πέραμο Καβάλας. Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή μετρητά, 

ύψους 2% (24,16€). Το  κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (Πληροφορίες τηλ.: 25940-22691, κ.Φλωρά). 

 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

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

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

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 370/1995, το οποίο ορίζει ότι οι ενώσεις και οι 

κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την 

προσφορά. 

1. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα έχει ως εξής: θα διενεργείται με τις αρχικές κλειστές προσφορές και ο 

διαγωνισμός θα συνεχίζεται με προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα παρίστανται στη συνάντηση που θα 

έχει ορίσει η επιτροπή (τόπο, ημέρα και ώρα) και η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα και ώρα κατάθεσης των 

προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο ή θεωρημένη – από δημόσια αρχή – εξουσιοδότηση.       

Οι αρχικές προσφορές θα ανοίγονται και θα μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια θα 

ανακοινώνονται οι προσφορές κάθε πλειοδότη και ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται προφορικά μέχρι ανάδειξης 

του τελευταίου πλειοδότη. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2% τουλάχιστον της 

υπερισχύουσας γραπτής προσφοράς ή της προηγούμενης ανώτερης προφορικής προσφοράς. Στη συνέχεια οι 

προσφορές θα εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού που θα υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής και τον πλειοδότη. Για τη νομιμότητα της διακήρυξης ή της διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, είτε κατά τη  

διάρκειά του, ενώπιον της επιτροπής είτε εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήξη του. Μετά το πέρας και 

της εικοσιτετραώρου προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων, η   επιτροπή θα ολοκληρώνει το πρακτικό 

(στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι απόψεις της, σε  περίπτωση ένστασης) και στη συνέχεια ο 

Διευθυντής/Προϊστάμενος  θα εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.   Σε περίπτωση που ο πρώτος 

πλειοδότης, για κάποιο λόγο δεν αποδεχθεί, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος  αποφασίζει για την κατακύρωση 

στον αμέσως επόμενο  πλειοδότη και σε περίπτωση μη αποδοχής αυτού στον αμέσως επόμενο κ.ο.κ.  
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναλαμβάνεται με ενδεχόμενη διαφοροποίηση της 

τιμής εκκίνησης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής. Όταν και για δεύτερη φορά, ο διαγωνισμός 

δεν καρποφορήσει, τυχόν πρόταση για απευθείας συμφωνία θα εξετάζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

2. Ο συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του κεντρικού κτιρίου του 

Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στην  Νέα Πέραμο Καβάλας στις 21 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

11:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν  την κατάσταση των εξαρτημάτων 

στις 17 Μαΐου,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή μετρητά που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας καθαρής 

αξίας των 1.208,00 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές ή τα μετρητά επομένως θα είναι στο ποσό των 24,16 

ευρώ. Η προϋπολογισθείσα καθαρή αξία 1.208,00 ευρώ επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ποσού 289,92 ευρώ. 

Σύνολο 1.497,92 ευρώ. 

4. Κάθε πλειοδότης πρέπει να προσφέρει τιμή για το σύνολο των εξαρτημάτων του κλειστικού μηχανήματος 

κονσερβών (κατασκευαστής Μηχανουργείο ΗΛΜΑ, ΑΦΟΙ Τάσση ΑΕ, ΑΘΗΝΑ). Επίσης να αναφέρουν 

στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακηρύξεως τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα (Υπεύθυνη Δήλωση). 

5. Η πληρωμή των εξαρτημάτων γίνεται την ημέρα παραλαβής τους από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 

με κατάθεση στο λογαριασμό του Ινστιτούτου GR24 0171 0580 0060 5804 0030 883 στην Τράπεζα 

Πειραιώς. 

6. Οι  εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί, επιστρέφονται στους πλειοδότες μετά το τέλος του 

διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου πλειοδότη, η εγγύηση του οποίου επιστρέφεται μετά την πλήρη 

τακτοποίηση αυτού έναντι της Υπηρεσίας. 

7. Η αξιολόγηση των προσφορών και η σύγκριση των προσφερομένων τιμών θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή και τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού. 

8. Η κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει από τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο κατόπιν 

εισήγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί και θα πρέπει να προσέλθει εντός (10) δέκα εργασίμων 

ημερών στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Νέα Πέραμο Καβάλας για να παραλάβει τον 

εξοπλισμό. Σε περίπτωση αρνήσεως του  πρώτου πλειοδότη, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διευθυντής του 

Ινστιτούτου, αποφασίζει για την κατακύρωση στον αμέσως επόμενο πλειοδότη και σε περίπτωση μη 

αποδοχής αυτού στον αμέσως επόμενο κ.ο.κ.. Σε περίπτωση που και ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί ο 

διαγωνισμός θα επαναληφθεί. 

10.  Πιθανή μεταφορά του εξοπλισμού θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πλειοδότη. 

11. Η εξόφληση της ανωτέρω εκποίησης θα γίνει αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά μετά από 

συνεννόηση με το λογιστήριο. Τον πλειοδότη βαρύνει ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ο Διαγωνισμός θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Νέα 

Πέραμο Καβάλας και στο Δήμο Παγγαίου. Επίσης θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

(www.elgo.gr). 

Για κάθε πληροφορία ή επίσκεψη, είμαστε στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ., υπεύθυνος: κ. Φλωρά Γεράσιμο, τηλ.: 2594022691-2). 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Θα ληφθούν υπόψη οι  προσφορές που θα αποσταλούν ή προσκομισθούν μέχρι και την Παρασκευή 21 

Μαΐου 2021 στις 11:00 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Διεύθυνση Νέα 

Πέραμος Καβάλας, ΤΚ 64007. 

http://www.elgo.gr/
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2. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρμόδια «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών» του Ινστιτούτου στις 21 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.      

 

 

                 Ο Διευθυντής του ΙΝΑΛΕ 

 

 Δρ Κρέη Γρηγόριος  

                      Διευθυντής Ερευνών 

 

 

 


