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                                                   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

Είδος Διαδικασίας  Ανοικτός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης   Συμφερότερη Προσφορά   

Τίτλος Διακήρυξης Ανοικτός Διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες 

προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με σκοπό την 

επιλογή αναδόχου, για την παραχώρηση του δικαιώματος 

της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών  

σιτηρών και κηπευτικών κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών   Θέρμη-Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών   

Ημέρα : Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00  μ.μ.  

Τόπος και χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού   

Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης / 

ΙΓΒ&ΦΠ 

Ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών   

Ημέρα: Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Προκηρυσσόμενο Αντικείμενο   Σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος της 

παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών 

σιτηρών και κηπευτικών κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Διάρκεια ισχύος προσφορών   4 μήνες  

Παροχή διευκρινίσεων επί της 

διακήρυξης   

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

Περίληψη διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ :  Γενικοί όροι διαγωνισμού  

Γενικές Πληροφορίες 

Άρθρο 1    : Δικαίωμα συμμετοχής  

Άρθρο 2    : Περιεχόμενο Προσφορών  

Άρθρο 3    : Ελλείψεις Δικαιολογητικών    

Άρθρο 4    : Κριτήρια αξιολόγησης Προσφορών 

Άρθρο 5    : Χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού –Υποβολή προσφορών   

Άρθρο 6    : Αποσφράγιση – Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών   

Άρθρο 7    : Απόρριψη προσφορών   

Άρθρο 8    : Κατακύρωση αποτελέσματος – Ενστάσεις   

Άρθρο 9    : Λοιποί Διαδικαστικοί όροι   

Άρθρο 10  : Εγγυητικές επιστολές   

Άρθρο 11  : Υπογραφή σύμβασης   

Άρθρο 12  : Εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης   

Άρθρο 13  : Ανωτέρα βία   

Άρθρο 14  : Ποινική ρήτρα - Καταγγελία σύμβασης  

Άρθρο 15  : Διάρκεια σύμβασης   

Άρθρο 16  : Ελάχιστη ποσότητα πιστοποίησης   

Άρθρο 17  : Χρόνος καταβολής των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’:  Ειδικοί όροι διαγωνισμού 

Τεχνικές προδιαγραφές των ποικιλιών που αναφέρονται στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 1 : Παραχώρηση Ποικιλιών   

Άρθρο 2 : Χρονική διάρκεια της παραχώρησης    

Άρθρο 3 : Καθορισμός αξίας υλικού εκκίνησης και δικαιώματα εκμετάλλευσης ποικιλιών – 

Χρόνος καταβολής 

Άρθρο 4 : Όροι παραχώρησης   

Άρθρο 5 : Κυρώσεις - Μονομερής λύση της σύμβασης  

Άρθρο 6: Τροποποίηση Όρων  

Άρθρο 7: Επίλυση διαφορών  
  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ &  

ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.  

 

Θέρμη, 16-3-2022 

Α.Π.: 675 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Ανοικτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την 

παραχώρηση των δικαιωμάτων παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς των ποικιλιών 

μαλακού σιταριού «Απολλωνία», «Δίο», «Πηνειός», «Ωρωπός», σκληρού σιταριού «Αίας», 

«Άννα», «Ελπίδα», «Παπαδάκης», «Πόντος», «Σίφνος», κριθαριού «Ανδρομέδα», «Βυζάντιο», 

«Ιππόλυτος», «Κως», «Παλαιολόγος», μελιτζάνας «Έμι», «Λαγκαδά», πιπεριάς «Π13», «Π14», 

«Φλωρίνης», «Πλατίκα Φλωρίνης», μπάμιας «Πυλαίας», παντζαριού «Θέρμη», πεπονιού 

«Θρακιώτικο», «Κόκκινη Μπανάνα», σπανακιού «Αγία Παρασκευή» και τομάτας «Μακεδονία», 

κυριότητας Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), για πέντε (5) 

έτη, με δικαίωμα ανανέωσης έως και δύο πενταετίες με ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό 

δικαιώματος ανά ποικιλία, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Μαλακό σιτάρι Απολλωνία 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Δίο 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Πηνειός 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Ωρωπός 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Αίας 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Άννα 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Ελπίδα 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Παπαδάκης 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Πόντος 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Σίφνος 100% 5,0% 

Κριθάρι Ανδρομέδα 100% 5,0% 

Κριθάρι Βυζάντιο 100% 5,0% 

Κριθάρι Ιππόλυτος 100% 5,0% 

Κριθάρι Κως 100% 5,0% 

Κριθάρι Παλαιολόγος 100% 5,0% 

Καρότο Ν. Μαγνησία 100% 8,0% 

Μελιτζάνα Έμι 100% 8,0% 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Μελιτζάνα Λαγκαδά 100% 8,0% 

Πιπεριά Π13 100% 8,0% 

Πιπεριά Π14 100% 8,0% 

Πιπεριά Φλωρίνης 100% 8,0% 

Πιπεριά Πλατίκα Φλωρίνης 100% 8,0% 

Μπάμια Πυλαίας 100% 8,0% 

Παντζάρι Θέρμη 100% 8,0% 

Πεπόνι Θρακιώτικο 100% 8,0% 

Πεπόνι Κόκκινη Μπανάνα 100% 8,0% 

Σπανάκι Αγία Παρασκευή 100% 8,0% 

Τομάτα Μακεδονία 100% 8,0% 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 μ.μ., 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών η οποία συγκροτείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ποικιλίες του παραπάνω πίνακα, με την 

προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

Δ/νση: Λεωφόρος Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης  Θεσσαλονίκης 

Ώρες: 8:00 έως 14:00 π.μ. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.  

Υποβολή προσφορών μέχρι την ημέρα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ  

Γενικές Πληροφορίες: σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και των συνημμένων 

παραρτημάτων παρέχονται από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τηλ.: 2310 471544 όλες τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες 8:00 έως 14:00  

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον 

διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού www.elgo.gr  

Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται τηλεφωνικά όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:30 

έως 14:00. από τους: Δρ. Απόστολο Καλύβα, Δρ Ελένη Τσαλίκη, Δρ Ιωάννη Μυλωνά και κ. 

Ευάγγελο Κορπέτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 471544. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με e-mail) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι και την 16η 

Μαρτίου 2022. Οι απαντήσεις από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν από όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και 

http://www.elgo.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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συγκεντρωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών (4-4-2022). 

 

Η περίληψη της διακήρυξης αυτής δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.  

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 
 

Δρ. Ελένη Μαλούπα 

Διευθύντρια Ερευνών 

 

 

 

  

http://www.elgo.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Γενικοί όροι Διαγωνισμού 

 

Γενικές Πληροφορίες 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες 

προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με 

σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων παραγωγής και εμπορίας 

σπόρων σποράς των ποικιλιών μαλακού σιταριού «Απολλωνία», «Δίο», «Πηνειός», «Ωρωπός», 

σκληρού σιταριού «Αίας», «Άννα», «Ελπίδα», «Παπαδάκης», «Πόντος», «Σίφνος», κριθαριού 

«Ανδρομέδα», «Βυζάντιο», «Ιππόλυτος», «Κως», «Παλαιολόγος», μελιτζάνας «Έμι», «Λαγκαδά», 

πιπεριάς «Π13», «Π14», «Φλωρίνης», «Πλατίκα Φλωρίνης», μπάμιας «Πυλαίας», παντζαριού 

«Θέρμη», πεπονιού «Θρακιώτικο», «Κόκκινη Μπανάνα», σπανακιού «Αγία Παρασκευή» και 

τομάτας «Μακεδονία», κυριότητας Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ), για πέντε (5) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης έως και δύο πενταετίες με ελάχιστο 

προσφερόμενο ποσοστό δικαιώματος ανά ποικιλία, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Μαλακό σιτάρι Απολλωνία 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Δίο 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Πηνειός 100% 5,0% 

Μαλακό σιτάρι Ωρωπός 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Αίας 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Άννα 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Ελπίδα 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Παπαδάκης 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Πόντος 100% 5,0% 

Σκληρό σιτάρι Σίφνος 100% 5,0% 

Κριθάρι Ανδρομέδα 100% 5,0% 

Κριθάρι Βυζάντιο 100% 5,0% 

Κριθάρι Ιππόλυτος 100% 5,0% 

Κριθάρι Κως 100% 5,0% 

Κριθάρι Παλαιολόγος 100% 5,0% 

Καρότο Ν. Μαγνησία 100% 8,0% 

Μελιτζάνα Έμι 100% 8,0% 

Μελιτζάνα Λαγκαδά 100% 8,0% 

Πιπεριά Π13 100% 8,0% 

Πιπεριά Π14 100% 8,0% 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Πιπεριά Φλωρίνης 100% 8,0% 

Πιπεριά Πλατίκα Φλωρίνης 100% 8,0% 

Μπάμια Πυλαίας 100% 8,0% 

Παντζάρι Θέρμη 100% 8,0% 

Πεπόνι Θρακιώτικο 100% 8,0% 

Πεπόνι Κόκκινη Μπανάνα 100% 8,0% 

Σπανάκι Αγία Παρασκευή 100% 8,0% 

Τομάτα Μακεδονία 100% 8,0% 

 

2. Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Ο Διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις 

που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

 

1. Τις διατάξεις του στοιχείου δ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 

(ΦΕΚ Α΄314/27-12-2005), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 

4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180/22-8-2011)  

2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 188763/10-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2284/13-

10-2011) «Σύσταση Οργανισμού ˝ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ˝ 

και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

νομικών προσώπων, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις με αρ. 

919/131869/20-10-14 (ΦΕΚ Β΄2889/27-10-14), με αρ. 9657/122441/10-11-15 (ΦΕΚ Β΄2537/25-11-15) 

και 1437/69301/18-5-2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18-5-2018) και 2172/236743/23-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25-9-

2019) όμοιες. 

3. Τις ρυθμίσεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με αριθμό 

290916/18.12.1990 (ΦΕΚ 825/28.12.1990, τ. Β'), με βάση τις οποίες μεταφέρθηκαν κατά 

κυριότητα στο συγχωνευθέν ΕΘΙΑΓΕ οι ποικιλίες του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

των περιφερειακών υπηρεσιών έρευνας του Υπουργείου που μεταφέρθηκαν στο 

συγχωνευθέν ΕΘΙΑΓΕ, της πρώην κρατικής σποροπαραγωγής, των σταθμών, κτημάτων 

και φυτωρίων του ίδιου Υπουργείου που ασχολούνται με την παραγωγή 

πολλαπλασιαστικού υλικού και τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω κοινή υπουργική 

απόφαση οικεία πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και 

τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Τ.Α.'/26-09-1985) και τις τροποποιήσεις του.  

6. Την με αρ. Θέματος 2 απόφαση της 73ης/23-3-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την «Τροποποίηση-συμπλήρωση της παρ. 1 

της με αρ. θέμ. 28 Απόφασης της 68ης/6.11.2015 Συνεδρίασης του ΣΔ με ΘEΜΑ ″Έγκριση 

διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του 
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δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας 

κυριότητας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ″». 

7. Την αριθμ. 2500/282463/05-11-2019, 2501/282468/5-11-2019 και 2502/282776/5-11-2019 

αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  ¨Διορισμός Προέδρου 

Διοικητικού Συμβουλίου¨ ,¨Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου¨ και  Ορισμός μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-Δήμητρα – ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 

948/8-11-2019 Τεύχος ΥΟΟΔ) αντίστοιχα. 

8. Την με αρ. Θέματος:20 απόφαση της 3ης / 1-3-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, (ΑΔΑ:ΨΞΘΗΟΞ3Μ-Ι3Θ), με θέμα: Έγκριση διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και 

εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών και κηπευτικών κυριότητας του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ και Σχεδίου Διακήρυξης & Σύμβασης. Β) Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, 

αξιολόγησης και ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

 
 

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και η 

ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 8η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα 

γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

στη Θέρμη, σύμφωνα με τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους της διακήρυξης, που 

περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραρτήματα και την με την αρ. θέματος: 20 απόφαση της 3η / 

1-3-2022 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως προς τη διαδικασία ανοικτού 

διαγωνισμού.  

 

4. Τρόπος λήψης εγγράφων 

 

Αντίτυπα της παρούσας διακήρυξης και των συνημμένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ είναι αναρτημένα 

στα εξής σημεία: 

• Στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) 

• Στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 

(www.ipgrb.gr) (Τηλ. 2310 471544)  

Οι παραλήπτες της διακήρυξης από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη 

στοιχεία τους (όνομα εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@ipgrb.gr. 

 

5. Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις  

 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.ipgrb.gr/
http://www.ipgrb.gr/
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Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με το περιεχόμενο της 

παρούσας Προκήρυξης μέχρι και δέκα (10) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης 

των προσφορών. Οι οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με την Προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και οι διευκρινίσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επί 

ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού, σε 

όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

www.elgo.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των Προσφορών (Ημέρα Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.).  

Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Διευκρινίσεις 

που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 1  

 

Δικαίωμα συμμετοχής  

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και διαθέτουν την 

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια σποροπαραγωγικής επιχείρησης και ανάλογη 

άδεια εμπορίας (ευκρινή φωτοαντίγραφα των οποίων πρέπει να προσκομίζονται) επί ποινή 

αποκλεισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μην έχει οποιουδήποτε είδους εκκρεμότητες 

προς τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ή να έχει διακανονισμένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

απέναντί του, στις οποίες να είναι συνεπής.  

 

Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Προσφορών του διαγωνισμού είναι αόριστες και ανεπίδεκτης εκτίμησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς τη διακήρυξη, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 2  

 

Περιεχόμενο προσφορών  

 

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει 

τρεις επί μέρους ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

http://www.elgo.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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2.1. Υποφάκελος Α: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

2.1.1 Ευκρινή Φωτοαντίγραφα άδειας σποροπαραγωγικής επιχείρησης και ανάλογης άδειας 

εμπορίας.  

2.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα του νόμιμου 

εκπροσώπου, νόμιμα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, συνοδευόμενη από 

αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

i) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων 

έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή 

και ακριβή. ii) Τα στοιχεία σχετικά με την εμπειρία που διαθέτει στη σποροπαραγωγική 

διαδικασία και κυρίως για το φυτικό είδος που συμπεριλαμβάνεται στο διαγωνισμό είναι αληθή.  

iii) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα και δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007.  

iv) Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης και επίσης ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.  

v) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.  

vi) Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων ή δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα 

από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημόσιου Τομέα, γιατί δεν 

εκπλήρωσε συμβατικές του υποχρεώσεις.  

vii) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου λήψης 

αποφάσεων, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 

viii) Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς τον ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ ή 

έχει διακανονισμένες κάθε είδους υποχρεώσεις απέναντί του, στις οποίες είναι συνεπής.  

ix) Ότι ο υποβάλλων την υπεύθυνη δήλωση δεν έχει καταδικασθεί για:  

 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),   

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 

4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
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2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),   

5) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:  

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.   

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.   

Για τις ανώνυμες εταιρίες οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και για τον πρόεδρο, 

τον διευθύνοντα σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νόμιμους εκπροσώπους αυτής.  

2.1.3 Αντίγραφο του καταστατικού σε περίπτωση νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του και το ΦΕΚ δημοσίευσής τους.  

2.1.4 Τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (θα περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα 

χρήσης της τριετίας). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης ισολογισμού, αντίγραφα μέσω Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) του Ε3 της τελευταίας τριετίας.  

2.1.5 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

διάρκειας ενός (1) έτους και ποσού 300 ευρώ ανά αιτούμενη ποικιλία.  

2.1.6 Οι συνεταιρισμοί θα υποβάλουν βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.  

2.1.7 Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα υποβάλουν πρακτικό ΔΣ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό 

τους) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος την προσφορά και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού.  

Τα παραπάνω στοιχεία με τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισμού. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.  

 

2.2. Υποφάκελος Β: Τεχνική προσφορά  

 

Περιγραφή της εταιρείας με:  

α) Αναλυτική περιγραφή της εμπειρίας που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος στην 

σποροπαραγωγική διαδικασία και στην εμπορία σπόρων και κυρίως για το/α είδος/η που 

συμπεριλαμβάνεται/νται στο διαγωνισμό, στοιχείων σχετικά με τις εγκαταστάσεις της, τους 

συνεργάτες της, το δίκτυο πελατών της, τις σχετικές άδειες σποροπαραγωγής – εμπορίας. 

β) Έγγραφη Δήλωση όπου θα φαίνονται τα έτη κατοχής της άδειας παραγωγής και εμπορίας του 

πολλαπλασιαστικού υλικού, ο αριθμός των ετών σποροπαραγωγής του φυτικού είδους της 

προκήρυξης και ο αριθμός των ετών σποροπαραγωγής της αιτούμενης ποικιλίας του 

διαγωνισμού με απόκτηση των δικαιωμάτων αναπολλαπλασιασμού.  
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γ) Έγγραφη Δήλωση με την παραγόμενη ποσότητα ανά έτος του πιστοποιημένου σπόρου Α΄ και 

Β΄ αναπαραγωγής (R1 και R2) ή του σπόρου κατηγορίας standard για τα κηπευτικά για την 

επόμενη πενταετία. Ο προγραμματισμός της σποροπαραγωγής από τον υποψήφιο ανάδοχο θα 

βασίζεται στην παρεχόμενη ποσότητα Βασικού σπόρου (R0) ή κατηγορίας standard για τα 

κηπευτικά από τον εκάστοτε διατηρητή, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 16 και δε θα 

λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των αποθεμάτων που μπορεί να διαθέτει η συμμετέχουσα 

εταιρεία. Ο πενταετής προγραμματισμός θα αναλύεται διεξοδικά ανά έτος στο οποίο θα 

φαίνονται οι ποσότητες R1 και R2 ή standard ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. Η Δήλωση αυτή θα 

επισυναφθεί στη Σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων σποροπαραγωγής και εμπορίας της 

ποικιλίας, όπως αναφέρεται στον 1ο Όρο Παραχώρησης του άρθρου 4 της Σύμβασης.  

δ) Έγγραφη Δήλωση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας για την αιτούμενη ποικιλία 

του διαγωνισμού ανά έτος. 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

2.3. Υποφάκελος Γ. Οικονομική προσφορά  

 

Ο Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού:  

2.3.1 Το ποσοστό δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalty) επί της τιμής διάθεσης από τον υποψήφιο 

ανάδοχο των ετησίως παραγόμενων ποσοτήτων του πιστοποιημένου σπόρου A' και Β' 

Αναπαραγωγής (R1 και R2) ή σπόρου κατηγορίας standard για κηπευτικά.  

2.3.2 H Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 

προσφέροντα σε κάθε σελίδα.  

 

 

Άρθρο 3  

 

Ελλείψεις δικαιολογητικών  

 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των στοιχείων της παρούσας, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη 

της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών έχει το δικαίωμα, εφόσον αυτή το 

κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των 

υποβληθέντων στον Υποφάκελο στοιχείων μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Σε αυτή την 

περίπτωση οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τις ζητούμενες αποσαφηνίσεις ή 

συμπληρώσεις στην Επιτροπή, διαφορετικά η Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Ως 

«αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο των εγγράφων που ήδη 

υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται η προσκόμιση νέων 

στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία τη συνδρομή 
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κάποιων από τις προϋποθέσεις της παρούσας (που μέχρι την προσκόμιση των νέων στοιχείων 

παρέμειναν ακάλυπτες). Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα προς 

αποσαφήνιση ή και συμπλήρωση των νομιμοποιητικών στοιχείων ή των στοιχείων που 

αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης θα 

αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 4  

Κριτήρια αξιολόγησης Προσφορών  

 

Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών που γίνονται δεκτές είναι τα εξής:  

1. Η εμπειρία της σποροπαραγωγικής εταιρείας στη σποροπαραγωγική δραστηριότητα.  

2. Το προσφερόμενο ποσοστό δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalty) επί της τιμής διάθεσης του 

πιστοποιημένου σπόρου A' και Β' Αναπαραγωγής (R1 και R2) ή σπόρου κατηγορίας standard 

για κηπευτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

3. Η ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα ανά έτος του πιστοποιημένου σπόρου Α΄ και Β΄ 

αναπαραγωγής (R1 και R2) ή σπόρου κατηγορίας standard για κηπευτικά για την επόμενη 

πενταετία. Ο προγραμματισμός της σποροπαραγωγής από τον υποψήφιο ανάδοχο θα 

βασίζεται στην παρεχόμενη ποσότητα Βασικού σπόρου (R0) ή standard για κηπευτικά από τον 

εκάστοτε διατηρητή, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 16 και δε θα λαμβάνονται υπόψη οι 

ποσότητες των αποθεμάτων που μπορεί να διαθέτει η συμμετέχουσα εταιρεία. Ο πενταετής 

προγραμματισμός θα αναλύεται διεξοδικά ανά έτος στο οποίο θα φαίνονται οι ποσότητες R1 

και R2 ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. 

4. Οι οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας με την προσκόμιση των ισολογισμών της 

τελευταίας τριετίας (θα περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα χρήσης της τριετίας) και ο 

κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία για κάθε μία αιτούμενη ποικιλία 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης ισολογισμού, αντίγραφα μέσω Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) του Ε3 της τελευταίας τριετίας.  

 

Άρθρο 5  

Χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Υποβολή προσφορών  

 

1. Ο ανοικτός διαγωνισμός θα λάβει χώρα, την 8η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών του 

διαγωνισμού, στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

στη Θέρμη, με βάση τους δεσμευτικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, 

οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στο σύνολό τους.  

2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4η Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και θα 
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συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή του το 

οποίο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

3. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση της προσφοράς. Παραδεκτές 

θεωρούνται όλες οι προσφορές που έχουν φθάσει στο Πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Γενετικής 

Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

4. Η κάθε προσφορά πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή 

από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

• η επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζομένου 

• ο αποδέκτης: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

• Προσφορά-Διακήρυξη με Α.Π.: 675/16-3-2022 Ανοικτού Διαγωνισμού με έγγραφες και 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με σκοπό 

την επιλογή αναδόχου, για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και 

εμπορίας σπόρων σποράς σιτηρών και κηπευτικών, κυριότητας Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  

• Ημερομηνία  διενέργειας  διαγωνισμού:   8-4-2022 (ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών)  

• την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»  

Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και σε κάθε υποφάκελο καθώς και ο τίτλος του υποφακέλου.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.   

 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:  

• Να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 

κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρονται από τους προσφέροντες ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

μπορούν να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα και εάν αυτοί δεν μπορούν να 

αποδοθούν στην ελληνική, τότε θα αναφέρονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Να έχουν 

συνταχθεί, υποχρεωτικά, με τον τρόπο, τάξη, αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος 

ανά φύλλο.  
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Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό, επί ποινή αποκλεισμού λόγω έλλειψης 

τεκμηρίωσης για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 

αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου.  

 

Άρθρο 6  

Αποσφράγιση-Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών  

 

1. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών, αποτελούμενη κατά την πλειοψηφία των 

μελών της από εξειδικευμένους επιστήμονες στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, η 

οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   

 

2. Η τελική απόφαση επιλογής του αναδόχου και κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

3. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με 

φυσική παρουσία και θα μπορούν να παραστούν όσοι από τους υποψηφίους ή τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους το επιθυμούν, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων κατά 

τη δεδομένη χρονική στιγμή μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 8η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

10:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη. 

 

5. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:  

 

• Μετά την ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Προσφορών θα αριθμήσει και θα μονογράψει τους φακέλους. Αρχικά η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών αποσφραγίζει τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για κάθε μία προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχει 
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την πληρότητα των στοιχείων, και ανακοινώνει εάν η προσφορά γίνεται δεκτή προς 

αξιολόγηση ή υπάρχουν ελλείψεις που να στοιχειοθετούν αποκλεισμό της από το 

διαγωνισμό.  

 

• Οι υποψήφιοι που δεν έγιναν αποδεκτοί μετά την εξέταση του φακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», αποκλείονται από τον Διαγωνισμό κατόπιν 

αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής και η προσφορά τους επιστρέφεται πριν από 

την αποσφράγιση των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

• Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού 

αποσφραγίζει για όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν αποκλειστεί στην 

προηγούμενη φάση τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ελέγχει την πληρότητα 

των στοιχείων, και ανακοινώνει εάν η προσφορά γίνεται δεκτή προς αξιολόγηση ή 

υπάρχουν ελλείψεις που να στοιχειοθετούν αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό.  

 

• Οι υποψήφιοι που δεν έγιναν αποδεκτοί μετά την εξέταση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από το Διαγωνισμό κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

Επιτροπής και η προσφορά τους επιστρέφεται πριν από την αποσφράγιση του φακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

• Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού 

αποσφραγίζει τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για όσους από τους 

διαγωνιζόμενους δεν έχουν αποκλειστεί στην προηγούμενη φάση και ανακοινώνει το 

βασικό στοιχείο της.   

 

6. Κατά τον έλεγχο των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις επί των νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών ή των στοιχείων της τεχνικής ή της οικονομικής προσφοράς, 

μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών 

του Διαγωνισμού, είτε κατά τη δημόσια συνεδρίασή της είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Προσφορών του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες θα παρέχονται κατά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού ή εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, εφόσον ζητήθηκαν 

εγγράφως, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις.  

7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγησή τους.  

 

8. Η προσφορά που υποβάλλεται δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο, στο όνομα του οποίου γίνεται 

η κατακύρωση, για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του 

διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, αν αποδέχονται την παράταση για 
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συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 

περίπτωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.  

 

9. Η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση κάθε έγκυρης προσφοράς με 

βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και τα κριτήρια που αναλύονται παρακάτω.  

 

α/α Κριτήρια Συντελεστές 

βαρύτητας 

1 Εμπειρία στη σποροπαραγωγική 

δραστηριότητα 

15% 

2 Ποσοστό δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalty) 40% 

3 Παραγόμενη ποσότητα ανά έτος 35% 

4 Οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας 10% 

 

 

Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο είναι 100 βαθμοί. Αναλυτικότερα ο υπολογισμός των τεσσάρων 

κριτηρίων γίνεται ως εξής:  

 

Κριτήριο 1. Η εμπειρία στη σποροπαραγωγική δραστηριότητα προκύπτει από το άθροισμα των 

βαθμών των παρακάτω επιμέρους κριτηρίων για κάθε επιχείρηση χωριστά.   

1α) Έτη κατοχής της άδειας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Επιχειρήσεις που έχουν 

πάνω από 10 χρόνια εμπειρία βαθμολογούνται με 40 βαθμούς και οι υπόλοιπες παίρνουν 4 

βαθμούς για κάθε χρόνο εμπειρίας (π.χ. επιχείρηση με 3 χρόνια εμπειρίας να παίρνει 12, με 7 

χρόνια 28 κοκ). 

1β) Σποροπαραγωγή του φυτικού είδους της προκήρυξης και αριθμός ετών. Επιχειρήσεις που 

σποροπαράγουν το συγκεκριμένο φυτικό είδος για περισσότερα από 10 χρόνια βαθμολογούνται 

με 40 και οι υπόλοιπες παίρνουν 4 βαθμούς για κάθε χρόνο εμπειρίας (π.χ. επιχείρηση με 3 

χρόνια εμπειρίας να παίρνει 12, με 7 χρόνια 28 κοκ).  

1γ) Σποροπαραγωγή της συγκεκριμένης ποικιλίας του διαγωνισμού με απόκτηση των 

δικαιωμάτων αναπολλαπλασιασμού και αριθμός ετών. Επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει 

δικαιώματα αναπολλαπλασιασμού μετά από διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση από τον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ και έχουν σποροπαράξει τη συγκεκριμένη ποικιλία πάνω από 10 χρόνια 

βαθμολογούνται με 20 βαθμούς και οι υπόλοιπες παίρνουν 2 βαθμούς για κάθε χρόνο εμπειρίας 

(πχ επιχείρηση με 3 χρόνια εμπειρίας να παίρνει 6, με 7 χρόνια 14 κοκ). Επιχειρήσεις που έχουν 
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εμπειρία σποροπαραγωγής της συγκεκριμένης ποικιλίας μέσω ανάθεσης μετά από ιδιωτικό 

συμφωνητικό με την εταιρεία που κατείχε τα δικαιώματα αναπολλαπλασιασμού πάνω από 10 

χρόνια βαθμολογούνται για το συγκεκριμένο κριτήριο με 10 βαθμούς και οι υπόλοιπες με 1 

βαθμό για κάθε χρόνο εμπειρίας (πχ επιχείρηση με 3 χρόνια εμπειρίας να παίρνει 3, με 7 χρόνια 

7 κοκ). To άθροισμα των τιμών 1α, 1β και 1γ αποτελεί τη βαθμολογία της επιχείρησης για το 

κριτήριο 1.  

 

Κριτήριο 2. Ποσοστό δικαιώματος εκμετάλλευσης (royalty).  

Θα κατατάσσονται τα προσφερόμενα δικαιώματα εκμετάλλευσης κατά αύξουσα σειρά. Η 

μέγιστη τιμή δικαιώματος θα παίρνει 100 βαθμούς. Κάθε τιμή μικρότερη θα διαιρείται με τη 

μέγιστη προσφερόμενη (η οποία βαθμολογήθηκε με 100 βαθμούς) και θα πολλαπλασιάζεται με 

100. Αυτό το αποτέλεσμα θα προσεγγίζεται στον πλησιέστερο ακέραιο και θα αποτελεί τη 

βαθμολογία του κριτηρίου. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία καταθέσει διαφορετικά ποσοστά 

για τους πιστοποιημένους σπόρους A' και Β' γενεάς (R1 και R2), τότε το τελικό ποσοστό των 

royalties υπολογίζεται με βάση την αναλογία των κατηγοριών των σπόρων R1 και R2 στον 

προγραμματισμό σποροπαραγωγής που καταθέτει η εταιρεία. 

 

Κριτήριο 3. Η ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα ανά έτος του πιστοποιημένου σπόρου Α΄ και Β΄ 

αναπαραγωγής (R1 και R2) ή σπόρου standard για τα κηπευτικά για την επόμενη πενταετία. Ο 

προγραμματισμός της σποροπαραγωγής από τον υποψήφιο ανάδοχο θα βασίζεται στην 

παρεχόμενη ποσότητα Βασικού σπόρου (R0) από τον εκάστοτε διατηρητή, όπως αυτή αναφέρεται 

στο Άρθρο 16 και δε θα λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των αποθεμάτων που μπορεί να 

διαθέτει η συμμετέχουσα εταιρεία. Ο πενταετής προγραμματισμός θα αναλύεται διεξοδικά ανά 

έτος στο οποίο θα φαίνονται οι ποσότητες R1 και R2 ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. 

Αθροίζονται οι ποσότητες που προτείνει η κάθε εταιρεία για την πενταετία. Αυτά τα αθροίσματα 

κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά. Το μέγιστο άθροισμα παίρνει 100 βαθμούς. Κάθε τιμή 

μικρότερη διαιρείται με τη μέγιστη (η οποία βαθμολογήθηκε με 100 βαθμούς) και 

πολλαπλασιάζεται με 100. Αυτό το αποτέλεσμα προσεγγίζεται στον πλησιέστερο ακέραιο και 

αποτελεί τη βαθμολογία της επιχείρησης.  

 

Κριτήριο 4. Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 

των παρακάτω επιμέρους κριτηρίων για κάθε επιχείρηση χωριστά.  

4α) Κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας: Οι κύκλοι εργασιών των εταιρειών θα 

κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά. Όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης 

τιμής, θα διαιρούνται με τη μέγιστη τιμή και το πηλίκο θα πολλαπλασιάζεται με 30.  

4β) Καθαρά αποτελέσματα: Τα καθαρά αποτελέσματα των εταιρειών θα κατατάσσονται κατά 

αύξουσα σειρά. Όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης τιμής, θα διαιρούνται με 

τη μέγιστη τιμή και το πηλίκο θα πολλαπλασιάζεται με 30. 

4γ) Κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας από τη συγκεκριμένη ποικιλία του διαγωνισμού. Οι 

κύκλοι εργασιών από τη συγκεκριμένη ποικιλία του διαγωνισμού από την κάθε εταιρεία θα 
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κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά. Όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης 

τιμής, θα διαιρούνται με τη μέγιστη τιμή και το πηλίκο θα πολλαπλασιάζεται με 40.  

Το άθροισμα των τιμών 4α, 4β, 4γ αποτελεί τη βαθμολογία της επιχείρησης για το κριτήριο 4.  

 

Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των 

βαθμολογιών των κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.  

 

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

 

Όπου, β1, β2, β3 και β4 οι βαθμοί των κριτηρίων 1,2,3, και 4 αντίστοιχα. 

 

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης της κάθε προσφοράς θα προκύπτει αφού ο Βαθμός Αξιολόγησης 

που υπολογίστηκε, πολλαπλασιαστεί με τον Τελικό Συντελεστή, ο οποίος θα καθορίζεται ως 

εξής: α) Για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για πρώτη φορά για τη 

συγκεκριμένη ποικιλία, ο Τελικός Συντελεστής θα είναι ίσος με 1. β)  Για τις σποροπαραγωγικές 

επιχειρήσεις που είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα αναπολλαπλασιασμού της συγκεκριμένης 

ποικιλίας μετά από διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο παρελθόν 

και ήταν συνεπείς με τον πενταετή προγραμματισμό με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες 

παραγόμενες πιστοποιημένες ποσότητες, ο Τελικός Συντελεστής θα είναι ίσος με 1. γ) Για τις 

σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις που είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα αναπολλαπλασιασμού 

μετά από διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο παρελθόν και δεν 

ήταν συνεπείς με τον πενταετή προγραμματισμό με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες 

πιστοποιημένες ποσότητες για τη συγκεκριμένη ποικιλία, ο Τελικός Συντελεστής θα 

υπολογίζεται σύμφωνα με την απόκλιση από τις ελάχιστες παραγόμενες πιστοποιημένες 

ποσότητες. Έτσι, εάν οι επιχειρήσεις δεν τήρησαν, από δική τους υπαιτιότητα και όχι από 

ανώτερη βία, τον πενταετή προγραμματισμό με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες 

πιστοποιημένες ποσότητες ο Τελικός Συντελεστής θα είναι ίσος με 0,75 για απόκλιση από τον 

πενταετή προγραμματισμό μέχρι 50% και ίσος με 0,50 για απόκλιση μεγαλύτερη του 50%. Στην 

περίπτωση ανώτερης βίας οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις θα θεωρείται ότι ήταν συνεπείς 

στις υποχρεώσεις τους. 

 

Η επιτροπή βαθμολογεί κάθε προσφορά με τη χρησιμοποίηση των παραπάνω συντελεστών και 

κατατάσσει αυτές κατά φθίνουσα σειρά Βαθμών Αξιολόγησης. Από τις έγκυρες κατά τα 

προαναφερθέντα προσφορές επιλέγεται αυτή που λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή και περισσότερων προσφορών αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά του αθροίσματος των κριτηρίων 1 και 3 και προκρίνεται η προσφορά με το 

μεγαλύτερο βαθμό του αθροίσματος των κριτηρίων 1 και 3. 

 

Άρθρο 7  

Απόρριψη προσφορών  
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Όλοι οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

διαγωνιζόμενους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις έχει ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.  

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως όταν:  

 

• Είναι αόριστη ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή 

είναι μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της διακήρυξης.  

• Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη.   

• Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύονται από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου.  

• Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης.  

 

Άρθρο 8  

Κατακύρωση αποτελέσματος - Ενστάσεις  

 

 Για τον διαγωνισμό συντάσσεται επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται 

οι τηρηθείσες διατυπώσεις, οι συμμετέχοντες σε αυτόν, η οικονομική προσφορά και η 

βαθμολογία κατά φθίνουσα σειρά του καθενός και ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίον 

προτείνεται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για την κάθε ποικιλία χωριστά με το αντίστοιχο 

ποσοστό δικαιώματος εκμετάλλευσης. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 

με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο χρόνος της 

διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνει υπόψη του το πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών του διαγωνισμού με όλο το φάκελο του 

διαγωνισμού και αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή 

της. Ο ενδιαφερόμενος στον οποίον κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάθε ποικιλία 

χωριστά, καλείται να καταθέσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

του Δ.Σ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2 και 

πιο συγκεκριμένα τα εξής δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

i. απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τυχόν αδικήματα σχετικά με την 

επαγγελματική του δραστηριότητα)  

ii. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  

iii. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία πτώχευσης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης του τελευταίου εξαμήνου  

iv. νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση ΦΕΚ, ή επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 
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πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου.  

 

Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της προαναφερθείσας απόφασης και του 

πρακτικού όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό δικαιούνται να ασκήσουν ενυπόγραφη ένσταση 

στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, που έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης, υποχρεούται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

να αποφανθεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν και να διαβιβάσει το πρακτικό 

αξιολόγησης στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίζει επί της ενστάσεως και οριστικοποιεί 

την κατακύρωση του διαγωνισμού, στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ από την 

ημερομηνία υποβολής του πρακτικού αξιολόγησης των ενστάσεων. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου γνωστοποιείται εγγράφως στον φορέα που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και σε 

όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Στην απόφαση κατακύρωσης περιλαμβάνονται 

απαραιτήτως τα στοιχεία αυτού στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και της προσφοράς 

του, το αντικείμενο της σύμβασης και η χρονική διάρκεια αυτής.  

 

Άρθρο 9  

Λοιποί Διαδικαστικοί όροι  

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί προσφορά ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, αυτός θα επαναπροκηρυχθεί. 

 

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες που 

δημοσιεύθηκε η διακήρυξη. Στη περίπτωση αυτή ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, εάν επιβεβαιώνουν την ισχύ της προσφοράς τους για τη μετ΄ 

αναβολή νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή αποσύρουν την προσφορά τους, οπότε 

και υποχρεωτικά αυτή τους επιστρέφεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Με την πάροδο απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η 

συμφωνία του προσφέροντος να συνεχιστεί η πρόοδος του διαγωνισμού με την υποβληθείσα 

προσφορά τους. 

 

Η προσφορά που υποβάλλεται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός, δεσμεύει αυτόν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.  
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Άρθρο 10  

Εγγυητικές επιστολές  

 

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και 

αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

διάρκειας ενός (1) έτους, ύψους 300,00 ευρώ ανά αιτούμενη ποικιλία, που θα απευθύνεται στον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   

2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία:  

- την ημερομηνία έκδοσης  

- τον εκδότη  

- την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται   

- τα στοιχεία της διακήρυξης  

- τα στοιχεία της εγγύησης  

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

- την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση  

- την ισχύ μέχρι την επιστροφή της 

- τους όρους ότι:  

α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα.  

β) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών.  

γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαγωνιζομένου που αποσύρει μέρος ή το σύνολο της 

προσφοράς του μετά την υποβολή της καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση που αυτός δεν υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο 

προκαθοριζόμενο χρονικό διάστημα για την υπογραφή ή να καταθέσει έως την υπογραφή της 

σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

 

Μετά την ανακήρυξη του διαγωνιζόμενου στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός οι 

κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό επιστρέφονται στους 

δικαιούχους.  

3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίον κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός οφείλει, κατά την υπογραφή 

της σύμβασης, να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της 
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σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε 800,00 ευρώ ανά ποικιλία, διάρκειας ισχύος επτά (7) 

ετών.  

 

Άρθρο 11  

Υπογραφή σύμβασης   

 

Με την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος καλείται ο διαγωνιζόμενος στον οποίο 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, εντός σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται και 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον διαγωνιζόμενο στον 

οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των 

σαράντα (40) ημερών με υπαιτιότητα του διαγωνιζόμενου στον οποίο κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει 

υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Κατά συνέπεια, η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται στον 

επόμενο κατά τη σειρά αξιολόγησης προσφέροντα, σύμφωνα με την κατάταξη του πρακτικού 

αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 12  

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

 

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου έχει γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ή της ενδεχόμενης παράτασης/ανανέωσης αυτής, 

εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται 

σε 800,00 ευρώ ανά αιτούμενη ποικιλία.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο αναγράφεται ως αιτία ότι 

αποτελεί εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης ή με τίτλους 

υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο αποδεκτούς σε διαγωνισμούς. Ο χρόνος της εγγύησης είναι 

διάρκειας επτά (7) ετών από την υπογραφή της σύμβασης ή της ενδεχόμενης 

παράτασης/ανανέωσης αυτής. Η εγγύηση επιστρέφεται με την αποπληρωμή των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου.  

 

Άρθρο 13  

Ανώτερη βία  

 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, υπό την προϋπόθεση ότι 

η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ως ανώτερη βία εννοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της 

σύμβασης. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανώτερη βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από 
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τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση 

που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί 

την ύπαρξη ανώτερης βίας.  

 

Άρθρο 14  

Ποινική ρήτρα - Καταγγελίας σύμβασης 

 

Στη σύμβαση ορίζεται ποινική ρήτρα η οποία επιβάλλεται στην υποψήφια ανάδοχο στην οποία 

κατακυρώνεται ο διαγωνισμός σε περίπτωση μη παραγωγής της προγραμματισθείσας 

ποσότητας που δεσμεύτηκε η ανάδοχος. Η εταιρεία θα υποχρεούται να πληρώνει ποσό που 

αντιστοιχεί στην απόκλιση από την προγραμματισθείσα ποσότητα που κατέθεσε η εταιρεία 

σύμφωνα με το κριτήριο 3 του άρθρου 6 της διακήρυξης. Η απόκλιση 30% θεωρείται ότι εμπίπτει 

μέσα στα αποδεκτά όρια.  

Ο υπολογισμός της ποινικής ρήτρας ορίζεται ως ακολούθως: χιλιόγραμμα απόκλισης από τα 

αποδεκτά όρια επί της τιμής πώλησης του είδους/ποικιλίας επί το ποσοστό των δικαιωμάτων που 

δηλώθηκε στην έγγραφη δήλωση της εταιρείας. Η τιμή πώλησης προκύπτει με βάση τις τιμές 

πώλησης του πιστοποιημένου σπόρου που δηλώνει η εταιρεία στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κάθε έτος 

και σε περίπτωση που εμφανίζει μηδενική ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου, η τιμή θα 

προκύπτει από τον μέσο όρο των δηλωθέντων τιμών πώλησης των υπόλοιπων εταιρειών για το 

συγκεκριμένο είδος/ποικιλία ή από το μέσο όρο των τιμών πώλησης του πιστοποιημένου σπόρου 

για το συγκεκριμένο είδος/ποικιλία που επικρατούν στην αγορά. Επισημαίνεται ότι σε 

περίπτωση που η εταιρεία εμφανίζει μηδενικές ποσότητες πιστοποίησης, οι οποίες δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή σε ανωτέρα βία, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

γεγονότα αυτά θα προβληθούν εγγράφως από την ανάδοχο, τότε για τον υπολογισμό της 

ποινικής ρήτρας δεν λαμβάνεται υπόψη η αποδεκτή απόκλιση 30%, αλλά η ποινική ρήτρα θα 

υπολογίζεται στα χιλιόγραμμα της προγραμματισθείσας ποσότητας που δηλώθηκε από την 

εταιρεία.  

Σε περίπτωση που η εταιρεία, δεν καταβάλλει ή δεν είναι συνεπής στις διακανονισμένες οφειλές 

του ποσού της ποινικής ρήτρας, τότε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση ανά ποικιλία όταν δεν τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις και να 

προχωρήσει σε παραχώρηση των δικαιωμάτων σποροπαραγωγής της συγκεκριμένης ποικιλίας, 

με διαγωνισμό, σε τρίτους.  

Τα ανωτέρω ισχύουν αν η σύμβαση, καταγγελθεί λόγω αθέτησης όρων της, σε οποιοδήποτε 

στάδιο εκτέλεσης πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η αναφερόμενη στην παράγραφο 14 του παρόντος 

άρθρου εγγυητική επιστολή. Οι τιμές εξαγοράς των αποθεμάτων σπόρων που προβλέπονται 

από την παρούσα σύμβαση θα προσδιορίζονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εκτίμηση της 

εμπορικής αξίας των αποθεμάτων σπόρων προκύπτει από την καταγραφή των αποθεμάτων 

σπόρων, την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπόρων, την εκτίμηση της 
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βλαστικής ικανότητάς τους, των εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών κλπ., σε 

συνάρτηση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.  

Ως αποθέματα ορίζονται οι ποσότητες βασικού σπόρου αλλά και οι ποσότητες όλων των 

κατηγοριών της ποικιλίας (που αφορά η υπογεγραμμένη σύμβαση) που έχει στη διάθεσή του ο 

ανάδοχος και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, τις οποίες υποχρεούται να τις 

δηλώνει κάθε έτος εγγράφως και να ελέγχονται με αυτοψία από το ενδιαφερόμενο Ινστιτούτο.  

 

Άρθρο 15  

Διάρκεια σύμβασης  

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με δυνατότητα 

ανανέωσης της συνεργασίας για δύο φορές από πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, εφόσον το 

επιθυμούν και οι δύο πλευρές και εφόσον υλοποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης, ύστερα από 

επαναδιαπραγμάτευση των όρων της, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

μερών, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί πριν τη λήξη της ισχύος της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16  

Ελάχιστη ποσότητα πιστοποίησης  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ετησίως να προμηθεύεται και να πολλαπλασιάζει σε σπόρους 

επόμενων σταδίων σποροπαραγωγής όλη την ποσότητα βασικού σπόρου την οποία είτε θα 

προμηθεύεται απευθείας ή θα προκύπτει μέσω της διαδικασίας σποροπαραγωγής φασόν των 

ποσοτήτων προβασικού ή Σπόρου Καλλιτερευτή ή Σπόρου standard που αναγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ  

Καλλιτερευτή ή Προβασικού ή Standard 

(κιλά) 

Μαλακό σιτάρι Απολλωνία 200 

Μαλακό σιτάρι Δίο 200 

Μαλακό σιτάρι Πηνειός 200 

Μαλακό σιτάρι Ωρωπός 200 

Σκληρό σιτάρι Αίας 200 

Σκληρό σιτάρι Άννα 200 

Σκληρό σιτάρι Ελπίδα 200 

Σκληρό σιτάρι Παπαδάκης 200 

Σκληρό σιτάρι Πόντος 200 

Σκληρό σιτάρι Σίφνος 200 

Κριθάρι Ανδρομέδα 200 

Κριθάρι Βυζάντιο 200 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Κριθάρι Ιππόλυτος 200 

Κριθάρι Κως 200 

Κριθάρι Παλαιολόγος 200 

Καρότο Ν. Μαγνησία  

Μελιτζάνα Έμι 0,250 

Μελιτζάνα Λαγκαδά 0,250 

Πιπεριά Π13 0,250 

Πιπεριά Π14 0,250 

Πιπεριά Φλωρίνης 0,250 

Πιπεριά Πλατίκα Φλωρίνης 0,250 

Μπάμια Πυλαίας  

Παντζάρι Θέρμη 0,250 

Πεπόνι Θρακιώτικο 0,500 

Πεπόνι Κόκκινη Μπανάνα 0,500 

Σπανάκι Αγία Παρασκευή 0,250 

Τομάτα Μακεδονία  

 

Η ποσότητα που θα προτείνεται από τον Ανάδοχο στον προγραμματισμό σποροπαραγωγής 

στον υποφάκελο Τεχνική Προσφορά θα είναι δεσμευτική για την επιχείρηση και θα αποτελεί την 

ελάχιστη ποσότητα πιστοποίησης. Σε περίπτωση μη παραγωγής της προγραμματισθείσας 

ποσότητας, η εταιρεία θα υποχρεούται να πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί στην απόκλιση από 

την προγραμματισθείσα ποσότητα που κατέθεσε η εταιρεία. Η απόκλιση 30% θεωρείται ότι 

εμπίπτει μέσα στα αποδεκτά όρια. Αν η απόκλιση υπερβαίνει το 30% και δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή σε ανώτερη βία, υπό την προϋπόθεση ότι τα γεγονότα αυτά 

που συνιστούν την ανώτερη βία θα προβληθούν εγγράφως από την ανάδοχο, θα υποχρεούται να 

πληρώνει το ποσό σε royalties που αντιστοιχεί στην απόκλιση από τα αποδεκτά όρια σύμφωνα με 

το άρθρο 14 της παρούσης. 

Η αξία του υλικού εκκίνησης (Βασικός σπόρος, σπόρος καλλιτερευτή ή standard) καθορίζεται 

κάθε χρόνο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Η αντισυμβαλλόμενη μπορεί να αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη σποροπαραγωγή για 

λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (φασόν) βασικού σπόρου από την/τις παραχωρούμενη/ες σε 

αυτή ποικιλία/ες που διανέμει στην αγορά, αφού προηγηθεί επί τούτου υπογραφή σχετικής 

σύμβασης.  

 

Άρθρο 17  

Χρόνος καταβολής των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) 

 

Η καταβολή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από τον συμβαλλόμενο θα πρέπει να γίνεται έως 

τη 10η Δεκεμβρίου του κάθε έτους.   

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ειδικοί όροι διαγωνισμού 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (Μαλακό σιτάρι, Triticum aestivum) 

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ύψος:  Κοντή  

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα:  Ανθεκτική 

2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης:  Ανθεκτική 

3. Αντοχή στην ξηρασία:  Πολύ καλή 

4. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:  Ανθεκτική 

Γ΄. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Αδέλφωμα:  Πλούσιο 

β. Βάρος 1000 κόκκων:  35±5 γρ 

γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό):  Ανθεκτική 

δ. Απόδοση:  550± 50 κιλά / στρ  

ε. Προσαρμοστικότητα:  Γενική 

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Εκατολιτρικό Βάρος:  74± 3 

β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7):  15± 2 

γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης):  42± 2 

δ. Βαλοριμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 58± 2 

ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα):  Β-Α (Άριστη) 

 

ΔΙΟ (Μαλακό σιτάρι, Triticum aestivum) 

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ύψος:  Μέτριο (88± 6 εκατ) 

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα:  Ανθεκτική  

2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης:  Ανθεκτική  

3. Αντοχή στην ξηρασία:  Ικανοποιητική 

4. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:  Ανθεκτική 

Γ΄. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Αδέλφωμα:  Μέτριο έως πλούσιο 

β. Βάρος 1000 κόκκων:  36± 2γρ 

γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό):  Ανθεκτική 

δ. Απόδοση:  550±60 κιλά/ στρ 

ε. Προσαρμοστικότητα:  Γενική 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Εκατολιτρικό Βάρος:  75,4 

β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7):  12,5± 0,5% 

γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης):  19± 2 

δ. Βαλοριμετρικός αριθμός φαρινογραφίας:  38± 2 

ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα):  Μέτρια  

 

ΠΗΝΕΙΟΣ (Μαλακό σιτάρι, Triticum aestivum) 

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ύψος:  Μέτριο (100 ± 5 εκατ)  

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα:  Ανθεκτική  

2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης:  Ανθεκτική  

3. Αντοχή στην ξηρασία:  Ικανοποιητική αντοχή  

4. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:  Ανθεκτική 

5. Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικος τύπος (πρώιμη) 

Γ΄. ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Αδέλφωμα:  Μέτριο  

β. Βάρος 1000 κόκκων:  40 ± 5 γρ  

γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό):  Ανθεκτική  

δ. Απόδοση:  650 ± 40 κιλά/στρ  

ε. Προσαρμοστικότητα:  Γενική 

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Εκατολιτρικό Βάρος:  78  

β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7):  13 ± 0,5  

γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης):  28 ± 4  

δ. Βαλορυμετρικός αριθμός φαρινογραφίας: 45 ± 5  

ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα):  Πολύ καλή 

 

ΩΡΩΠΟΣ (Μαλακό σιτάρι, Triticum aestivum) 

Α΄. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ύψος:  Μέτριο (100 ± 5 εκατ) 

Β΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ευαισθησία στο ψύχος του χειμώνα:  Ανθεκτική 

2. Ευαισθησία στο ψύχος της άνοιξης:  Ανθεκτική 

3. Αντοχή στην ξηρασία:  Πολύ καλή 

4. Συμπεριφορά ως προς τις ασθένειες:  Ανθεκτική 

Γ΄. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Αδέλφωμα  Μέτριο 

β. Βάρος 1000 κόκκων:  35 ± 5 γρ.  

γ. Αντοχή στο πλάγιασμα (Μηχανικό):  Ανθεκτική 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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δ. Απόδοση:  500 ± 50 κιλά/ στρ  

ε. Προσαρμοστικότητα:  Γενική 

στ. Ξεστάχυασμα  Μεσοόψιμο 

Δ΄. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α. Εκατολιτρικό Βάρος:  86 ± 4 

β. Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο (Ν Χ 5,7):  14 ± 1  

γ. Zeleny test (Τιμή καθίζησης):  32 ± 4 

δ. Βαλοριμετρικός αριθμός φαρινογραφίας:  50 ± 5 

ε. Ποιότητα (Αρτοποιητική ικανότητα):  Α (Άριστη) 

 

ΑΙΑΣ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Ύψος:  Κοντή  

Στάχυς:  Συμπαγής-Λευκός με άγανα λευκά.  

Σπόρος:  Ημιεπιμήκης - Λευκός κεχριμπαρένιος. 

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πρώιμη.  

Αδέλφωμα:  Μέτριο.  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Μεγάλη.  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια.  

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Μέτρια.  

Αντοχή στις 3 σκωριάσεις:  Ανθεκτική.  

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Μέτρια.  

Σταθερότητα απόδοσης:  Πολύ καλή. 

Προσαρμοστικότητα:  Γενική.  

Βάρος 1.000 κόκκων:  42 γραμμάρια.  

Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικη 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Υαλώδεις κόκκοι %:  90  

Πρωτεΐνη % (Ρ) (ΝΧ5,7):  14,9  

Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο):  8,71  

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Πρώϊμη 

 

ΑΝΝΑ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Ύψος:  Κοντή  

Στάχυς:  Πυραμοειδής, συμπαγής, λευκός με λευκά άγανα.  

Σπόρος:  Ημιεπιμήκης - Λευκός κεχριμπαρένιος. 

ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πρώιμη.  

Αδέλφωμα:  Μέτριο.  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Αντοχή στο πλάγιασμα:  Μεγάλη.  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια.  

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Μέτρια.  

Αντοχή στις 3 σκωριάσεις:  Ανθεκτική.  

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Μέτρια.  

Σταθερότητα απόδοσης:  Πολύ καλή. 

Προσαρμοστικότητα:  Γενική.  

Βάρος 1.000 κόκκων:  42 γραμμάρια.  

Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικη 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Υαλώδεις κόκκοι %:  85  

Πρωτεΐνη % (Ρ) (ΝΧ5,7):  15,1  

Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο):  6,7  

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Πρώϊμη 

 

ΕΛΠΙΔΑ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πολύ πρώιμη 

Αδέλφωμα:  Μέτριο 

Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη 

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια 

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Μέτρια 

Αντοχή στις σκωριάσεις:  Ανθεκτική 

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Καλή 

Σταθερότητα απόδοσης:  Άριστη 

Προσαρμοστικότητα:  Γενική 

Βάρος 1.000 κόκκων:  44 γρ. 

Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικη 

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Νοέμβριος (α’& β’ 10ήμερο) 

Ποσότητα σπόρου:  18-20 κιλά/στρ. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Υαλώδεις κόκκοι %:  91 

Πρωτεΐνη % (Ρ) (ΝΧ5,7):  14.2 

Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο):  7,51 

Ποιότητα Γλουτένης:  68,6 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Ύψος:  Κοντή  

Στάχυς:  Συμπαγής-Λευκός με άγανα λευκά  

Σπόρος:  Ημιεπιμήκης-Λευκός κεχριμπαρένιος  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πρώιμη  

Αδέλφωμα:  Μέτριο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Μέτρια  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια  

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Μέτρια  

Αντοχή στις 3 σκωριάσεις:  Ανθεκτική  

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Μέτρια  

Σταθερότητα απόδοσης:  Πολύ καλή  

Προσαρμοστικότητα:  Γενική  

Βάρος 1.000 κόκκων:  41 γρ.  

Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικη  

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Πρώιμη  

Ποσότητα σπόρου:  15-18 κιλά/στρ.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Υαλώδεις κόκκοι %:  87  

Πρωτεΐνη %(Ρ)(ΝΧ5,7):  15,0  

Χρωστική, ppm (β-καροτίνη):  8,1  

Ποιότητα Γλουτένης:  Πολύ καλή - ’άριστη  

 

ΠΟΝΤΟΣ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Ύψος: Κοντή  

Στάχυς:  Πυραμιδοειδής-Μέτριος-Λευκός με άγανα λευκά  

Σπόρος:  Ημιεπιμήκης-Λευκός κεχριμπαρένιος  

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πολύ πρώιμη  

Αδέλφωμα:  Μέτριο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Μεγάλη  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια  

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Μέτρια  

Αντοχή στις 3 σκωριάσεις:  Ανθεκτική  

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Μέτρια  

Σταθερότητα απόδοσης:  Πολύ καλή  

Προσαρμοστικότητα:  Γενική  

Βάρος 1.000 κόκκων:  43 γρ.  

Εναλλακτικότητα:  Ανοιξιάτικη  

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Πρώιμη  

Ποσότητα σπόρου:  15-18 κιλά/στρ.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Υαλώδεις κόκκοι %:  85  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Πρωτεΐνη %(Ρ)(ΝΧ5,7):  14,6  

Χρωστική, ppm (β-καροτίνη):  6,90  

Ποιότητα Γλουτένης:  Πολύ καλή  

 

ΣΙΦΝΟΣ (Σκληρό σιτάρι, Triticum durum) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Ύψος: Κοντή (85-95 εκατοστά).  

Στάχυς:  Παράλληλος, μέσης συμπάγειας, λευκός με πολλά 

λευκά άγανα.  

Σπόρος:  Ημιεπιμήκης, μεγάλος, ανοιχτός κεχριμπαρένιος.  

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Πρωιμότητα:  Πρώιμη.  

Αδέλφωμα:  Μέτριο.  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Μεγάλη.  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Καλή.  

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Καλή.  

Αντοχή στις 3 σκωριάσεις:  Ευπαθής στην καστανή, ανθεκτική στις άλλες.  

Αντοχή στις άλλες ασθένειες:  Καλή (μέτρια στη σεπτόρια).  

Σταθερότητα απόδοσης:  Πολύ καλή (Μ.0.470 κιλά/στρ.).  

Προσαρμοστικότητα:  Γενική.  

Βάρος 1.000 κόκκων:  45 (36-58) γραμμάρια.  

Εναλλακτικότητα: Ανοιξιάτικη.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Υαλώδεις κόκκοι %:  70 (32-100).  

Πρωτεΐνη % (Ρ) (ΝΧ5,7):  14.2 ((11-18).  

Χρωστική, ppm (β-καροτίνιο):  6,7 (5.4-8,2).  

Κατάλληλη εποχή σποράς:  Πρώιμα.  

Ποσότητα σπόρου:  18-20 κιλά/στρ.  

 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (Κριθάρι, Hordeum vulgare) 

Στάχυς:  Τύπος δίστοιχος  

Ύψος:  Μέτρια (80-90 εκ.) 

Πρωιμότητα με βάση το ξεστάχυασμα:  Πολύ πρώιμη  

Αδέλφωμα:  Πλούσιο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Πολύ καλή  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα: Καλή  

Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης:  Καλή  

Αντοχή στις ασθένειες:  Καλή 

Βάρος 1.000 κόκκων:  36 - 42 γραμμάρια  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Προσαρμοστικότητα:  Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών 

συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε 

οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.  

Απόδοση:  Πολύ καλή  

Πρωτεΐνη:  9.5-10.5%  

Υψηλή διαιτητική αξία.  

Κατάλληλη εποχή σποράς το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη  

Χρήση κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ (Κριθάρι, Hordeum vulgare) 

Στάχυς:  Τύπος δίστοιχος  

Ύψος:  Μέτρια (85-95 εκ.) 

Πρωιμότητα με βάση το ξεστάχυασμα:  Μεσοπρώιμη  

Αδέλφωμα:  Πλούσιο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Καλή  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Καλή  

Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης:  Καλή  

Αντοχή στις ασθένειες:  Πολύ καλή 

Βάρος 1.000 κόκκων:  36 - 42 γραμμάρια  

Προσαρμοστικότητα:  Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών 

συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε 

οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.  

Απόδοση:  Εξαιρετική 

Πρωτεΐνη:  11.0-11.5%  

Υψηλή διαιτητική αξία.  

Κατάλληλη εποχή σποράς το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές ενώ στις πολύ ψυχρές συνιστάται 

ανοιξιάτικη σπορά.  

Χρήση κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ (Κριθάρι, Hordeum vulgare) 

Στάχυς:  Τύπος δίστοιχος 

Ύψος:  Μέτρια (70-80 εκ.) 

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Πρωιμότητα με βάση το ξεστάχυασμα:  Όψιμη 

Αδέλφωμα:  Πλούσιο 

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Πολύ καλή 

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Πολύ καλή 

Αντοχή στον παγετό της άνοιξης:  Πολύ καλή 

Αντοχή στις ασθένειες: Πολύ καλή 

Βάρος 1.000 κόκκων:  32 - 35 γρ. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Προσαρμοστικότητα:  Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών 

συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε 

οικολογικά συστήματα αμειψισποράς. 

Απόδοση:  Εξαιρετική 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Πρωτεΐνη:  11.5-12.0% 

Υψηλή διαιτητική αξία 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Το φθινόπωρο 

ΧΡΗΣΗ: Κτηνοτροφική, αλλά και για τη διατροφή του 

ανθρώπου 

 

ΚΩΣ (Κριθάρι, Hordeum vulgare) 

Στάχυς:  Τύπος δίστοιχος  

Ύψος:  Μέτρια (80-90 εκ.)  

Πρωιμότητα με βάση το ξεστάχυασμα:  Πρώιμη  

Αδέλφωμα:  Πλούσιο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Πολύ καλή  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Μέτρια  

Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης:  Καλή  

Αντοχή στις ασθένειες:  Καλή  

Βάρος 1.000 κόκκων:  36 - 40 γραμμάρια  

Προσαρμοστικότητα:  Πολύ καλή σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες  

Απόδοση:  Πολύ παραγωγική 

Πρωτεΐνη:  11.5-12.0%  

Κατάλληλη εποχή σποράς το φθινόπωρο σε όλες τις περιοχές εκτός των πολύ ψυχρών. Στις πολύ 

ψυχρές συνιστάται ανοιξιάτικη σπορά.  

Κατάλληλη για ζυθοποιία  

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (Κριθάρι, Hordeum vulgare) 

Στάχυς:  Τύπος δίστοιχος  

Ύψος:  Μέτρια (80-90 εκ.) 

Πρωιμότητα με βάση το ξεστάχυασμα:  Μεσοπρώιμη  

Αδέλφωμα:  Πλούσιο  

Αντοχή στο πλάγιασμα:  Καλή  

Αντοχή στον παγετό του χειμώνα:  Καλή  

Αντοχή στον παγετό της Άνοιξης:  Καλή  

Αντοχή στις ασθένειες:  Πολύ καλή 

Βάρος 1.000 κόκκων:  35 - 40 γραμμάρια  

Προσαρμοστικότητα:  Πολύ καλή σε διάφορους τύπους εδαφοκλιματικών 

συνθηκών. Ειδική για βιολογική καλλιέργεια σε 

οικολογικά συστήματα αμειψισποράς.  

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Απόδοση:  Εξαιρετική 

Πρωτεΐνη:  11.5-12.5%  

Υψηλή διαιτητική αξία. Κατάλληλη εποχή σποράς το φθινόπωρο. 

Χρήση κτηνοτροφική, αλλά και ειδική για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

 

ΚΑΡΟΤΟ «Ν. Μαγνησία» 

Η ποικιλία δημιουργήθηκε στο ΚΓΕΒΕ (Τμήμα Λαχανοκομίας) από εγχώριο γενετικό υλικό που 

καλλιεργείται στην βόρεια Ελλάδα με κυψελωτή επιλογή και βάση το ατομικό φυτό για υψηλή 

και σταθερή παραγωγή, καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ομοιομορφία ριζών. Η ποικιλία είναι 

μεσοπρώιμη, παραγωγική και δίνει ρίζα χρώματος πορτοκαλί, μεγάλη (20-25 cm), χοντρή (4 cm), 

μυτερή τρυφερή, γλυκιά και πολύ γευστική. Τo φυτό δεν έχει τάση για πρώιμη άνθηση και τα 

πρωτεύοντα σκιάδια σχηματίζονται σε 50-60 cm, πάνω από το έδαφος. Στην Β. Ελλάδα 

συνιστάται να σπέρνεται τον Αύγουστο, οπότε τον επόμενο Ιούνιο συμπληρώνει το βιολογικό 

του κύκλο και δίνει σπόρο (δηλαδή πρακτικά το φυτό γίνεται ετήσιο). 

Η ρίζα δεν προεξέχει από το έδαφος ή προεξέχει πολύ λίγο, έχει μήκος 20-25 cm, ολική διάμετρο 

4 cm, διάμετρο πυρήνα 1,2 cm., σχήμα στενό αντίστροφο τριγωνικό, πεπλατυσμένους προς 

στρογγυλεμένους ώμους και μυτερή κορυφή. Έχει εξωτερικά πορτοκαλί χρώμα και επιδερμίδα 

χωρίς ανθοκυάνη, πράσινο χρώμα στον ώμο, μέτριες πτυχώσεις στην επιφάνεια και πορτοκαλί 

φλοιό και πυρήνα, χωρίς πράσινο χρώμα στο εσωτερικό (σε κατά μήκος τομή). 

 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ «Έμι» 

Η ποικιλία «Έμι» δημιουργήθηκε από εγχώριο πληθυσμό με μαζική επιλογή. Τα φυτά είναι 

εύρωστα, ημιόρθια, κοντά και συμπαγή. Οι καρποί είναι πολύ μεγάλοι, ωοειδής (τύπος φλάσκα), 

μωβ και πολύ τρυφεροί. Η ποικιλία είναι πρώιμη, πολύ παραγωγική και καλλιεργείτε υπαίθρια. 

Οι καρποί είναι μεγάλοι (έχουν μήκος 14 cm και διάμετρο 8,2 cm), ωοειδείς και έντονα 

γυαλιστεροί. Έχουν κυκλική κορυφή με μικρή ουλή, σκούρο βιολετί χρώμα, έντονη ανθοκυάνη 

κάτω από τον κάλυκα (ίδιο χρώμα με τον υπόλοιπο καρπό), μέτριο ποδίσκο, μικρό κάλυκα με 

μέτρια ένταση ανθοκυάνης, λίγα αγκάθια, ωχρό χρώμα επιδερμίδας στο στάδιο της 

φυσιολογικής ωρίμανσης και μέσο βάρος 400-450 g (τύπος φλάσκα). Η σάρκα είναι υπόλευκη και 

έχει άριστη ποιότητα. 

 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ «Λαγκαδά» 

Δημιουργήθηκε από εγχώριο γενετικό υλικό με γενεαλογική κυψελωτή επιλογή. Η ποικιλία 

είναι  ορθόκλαδη, εύρωστη, μεσοπρώιμη, ανεκτική  στη βερτισιλλίωση  και πολύ παραγωγική. Οι 

καρποί  της είναι μεγάλοι, επιμήκεις κυλινδρικοί (20±5 / 6±2  cm), μελανόμαυροι, έχουν μέσο 

βάρος 280±50  g και άριστη ποιότητα (oΒrix=4,9±0,7 και pΗ=5,8±0,5). Είναι  η περισσότερο 

καλλιεργούμενη ελληνική ποικιλία σε όλη τη χώρα. Συνιστάται για υπαίθρια καλλιέργεια σε 

όλη την Ελλάδα. 

Οι καρποί είναι μεγάλοι (μήκος: 17,6 cm και διάμετρο 5,4 cm), επιμήκεις, χωρίς ή με ελαφριά 

καμπυλότητα, μυτερή κορυφή με μικρή ουλή και σκούρο έντονα γυαλιστερό, βιολετί χρώμα. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Έχουν έντονη ανθοκυάνη κάτω από τον κάλυκα (ίδιο χρώμα με τον υπόλοιπο καρπό), μέτριο 

ποδίσκο και μεσο βάρος 24-280 g. Έχουν μικρό κάλυκα με μέτρια ένταση ανθοκυάνης, λίγα 

αγκάθια και ωχρό χρώμα επιδερμίδας στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης. Η σάρκα είναι 

υπόλευκη και έχει άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ «Π13» 

Δημιουργήθηκε με μαζική και ατομική επιλογή,  με κριτήρια  ποσοτικά  και ποιοτικά, εντός 

εγχώριου  γενετικού υλικού. Η επιλογή έγινε στον Τμήμα Λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ με βάση τον 

ατομικό αριθμό για σταθερή και υψηλή παραγωγή. Η ποικιλία είναι μεσοπρώιμη, παραγωγική, 

έχει γλυκούς επιμήκεις καρπούς (15-17 / 3-3,5 cm), κατάλληλους για τηγάνισμα. Οι καρποί 

κρέμονται στο φυτό, είναι λείοι, κιτρινοπράσινοι, έχουν μέσο βάρος 35-45 g και πάχος σάρκας 3-

3,5 mm. Συνιστάται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα. 

Οι ανώριμοι καρποί είναι επιμήκεις, μακρόστενοι, έχουν μήκος 18-20 cm, οξύ σχήμα κορυφής , 

αβαθείς πτυχώσεις ανάμεσα στα καρπόφυλλα, μικρό κάλυκα ο οποίος δεν περιβάλλει την βάση 

και το ελλειπτικό σχήμα σε εγκάρσια τομή στο επίπεδο του πλακούντα. Κρέμονται στο φυτό 

πάνω σε συμπαγή ημικρεμαστό ποδίσκο μήκους 4,87 cm και πάχους 0,5 cm. Οι καρποί έχουν 

γλυκιά γεύση (δεν έχουν καψαϊκίνη), έντονα στιλπνή επιφάνεια, μέτριο κυματισμό στην βάση 

του περικαρπίου και ελαφρύ κυματισμό στο υπόλοιπο μέρος και λεία επιφάνεια. Είναι 

κιτρινοπράσινοι έχουν δύο χώρους και μέτριο πάχος σάρκας (0,3-0,4 cm). Οι καρποί στο στάδιο 

της φυσιολογικής ωρίμανσης γίνονται έντονα κόκκινοι. 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ «Π14» 

Δημιουργήθηκε με μαζική και ατομική επιλογή στο Τμήμα Λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ,  με 

κριτήρια  την υψηλή και σταθερή παραγωγή και ομοιομορφία καρπών, εγχώριου  γενετικού 

υλικού. Η ποικιλία είναι μεσοπρώιμη, παραγωγική, έχει τραπεζοειδείς (9-10 / 6-7 cm) γλυκούς, 

3χωρους – 4χωρους και λεπτόσαρκους καρπούς (3-3,5 mm) τύπου “φλάσκας”, μέσου βάρους 65-75 

g, κατάλληλους για γέμισμα. Συνιστάται για θερμοκηπιακή ή υπαίθρια καλλιέργεια σε όλη την 

Ελλάδα. 

ΟΙ ανώριμοι καρποί στο στάδιο της συγκομιδής είναι τραπεζοειδείς, έχουν μήκος 8-10 cm, 

διάμετρο 6-8 cm, πεπιεσμένη 3λοβη ή τ4λοβη κορυφή, μέτριες πτυχώσεις ανάμεσα στα 

καρπόφυλλα και μικρό κάλυκα ο οποίος δεν περιβάλλει την βάση. Έχουν γωνιώδες σχήμα σε 

εγκάρσια τομή στο επίπεδο του πλακούντα και στέκονται όρθιοι στο φυτό πάνω σε συμπαγή 

κοντο (2,8 cm) ποδίσκο πάχους 0,74 cm. Έχουν γλυκιά γεύση (δεν έχουν καψαϊκίνη), έντονα 

στιλπνή επιφάνεια, μέτριο κυματισμό στη βάση του περικάρπιου, ελαφρύ κυματισμό στο 

υπόλοιπο μέρος (τμήμα) και λεία επιφάνεια. Είναι κιτρινοπράσινοι και έχουν 3-4 χώρους και 

μέτριο πάχος σάρκας (0,3-0,4 cm). Οι καρποί στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης γίνονται 

έντονα κόκκινοι. 
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ΠΙΠΕΡΙΑ «Φλωρίνης» 

Δημιουργήθηκε στο Τμήμα Λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ με μαζική και ατομική επιλογή  εντός 

εγχώριου γενετικού υλικού για σταθερή και υψηλή παραγωγή και ομοιομορφία καρπών. Οι 

καρποί κρέμονται στο φυτό, είναι παχύσαρκοι (3,5-4,5 mm), σκουροπράσινοι στην αρχή και 

κόκκινοι  στην ωρίμαση, πεπλατυσμένοι, επιμήκεις (12-15 / 4-5 cm), κατάλληλοι για σαλάτα, 

κατάψυξη ή κονσερβοποίηση, με μέσο βάρος 45 g και γλυκιά σάρκα.  Συνιστάται για υπαίθρια 

καλλιέργεια και βιομηχανική χρήση. 

Οι ανώριμοι καρποί είναι κωνικοί, έχουν μήκος 14-16 cm, διάμετρο 6,5-7 cm, τριγωνικό σχήμα σε 

κατά μήκος τομή, οξύ σχήμα κορυφής, χωρίς πτυχώσεις ανάμεσα στα καρπόφυλλα και μικρό 

κάλυκα ο οποίος δεν περιβάλλει την βάση. Έχουν ελλειπτικό σχήμα σε εγκάρσια τομή στο 

επίπεδο του πλακούντα κρέμονται στο φυτό πάνω σε συμπαγη κρεμαστό μέτριο (3-4 cm) ποδίσκο 

πάχους 0,6-0,7 cm. Έχουν γλυκιά γεύση (δεν έχουν καψαϊκίνη), έντονα στιλπνή εμφάνιση, χωρίς 

κυματισμό στο περικάρπιο και λεία επιφάνεια. Είναι σκουροπράσινοι και έχουν δύο χώρους και 

παχιά σάρκα (0,6-0,7 cm). Οι καρποί στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης γίνονται έντονα 

κόκκινη. 

 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ «Πλατίκα Φλωρίνης» 

Δημιουργήθηκε στο Τμήμα Λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ, με γενεαλογική επιλογή  σε εγχώριους 

πληθυσμούς  προέλευσης Κεφαλαρίου Δράμας και Χρυσούπολης Καβάλας, με βάση το ατομικό 

φυτό για υψηλή και σταθερή  παραγωγή και ομοιομορφία καρπών. Το φυτό είναι ορθόκλαδο και 

οι καρποί του είναι σκουροπράσινοι στην αρχή, κόκκινοι στην ωρίμαση και κρέμονται στο φυτό. 

Οι καρποί έχουν μέσο βάρος 70 g, 2 χώρους, είναι επιμήκεις (14-17/5-6 cm) και πεπλατυσμένοι. 

Συνιστάται για καλλιέργεια (υπαίθρια και θερμοκηπίου) σε όλη την Ελλάδα. 

Οι ανώριμο καρποί είναι επιμήκεις, μακρόστενοι, έχουν μήκος 18-20 cm , διάμετρο 5-6 cm και 

στενό τριγωνικό σχήμα σε κατά μήκος τομή. Έχουν οξύ σχήμα κορυφής, μέτριες πτυχώσεις 

ανάμεσα στα καρπόφυλλα και μικρό κάλυκα ο οποίος δεν περιβάλλει τη βάση. Έχουν ελλειπτικό 

σχήμα  σε εγκάρσια τομή στο επίπεδο του πλακούντα και κρέμονται στο φυτό πάνω σε συμπαγή 

κρεμαστό μέτριο σε μήκος (3,61 cm) ποδίσκο πάχους 0,6 cm. Έχουν γλυκιά γεύση (δεν έχουν 

καψαϊκίνη), έντονα στιλπνή επιφάνεια, μέτριο κυματισμό στο υπόλοιπο μέρος και λεία 

επιφάνεια. Είναι σκουροπράσινοι και έχουν 2-3 χώρους και μέτριο πάχος σάρκας (0,4-0,5 cm). Οι 

καρποί στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης γίνονται έντονα κόκκινοι. 

 

ΜΠΑΜΙΑ «Πυλαίας» 

Δημιουργήθηκε στο Τμήμα λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ με μαζική επιλογή στον εγχώριο 

πληθυσμό Πυλαίας και βάση το ατομικό φυτό για υψηλή και σταθερή παραγωγή και καλή 

ποιότητα καρπών. Το φυτό είναι εύρωστο, σχηματίζει φύλλα με βαθιές εγκολπώσεις, κίτρινα 

άνθη και σε αραιή σπορά διακλαδίζεται από τη βάση. Η ποικιλία είναι μεσοπρώιμη, πολύ 

παραγωγική, έχει μικρούς πυραμιδοειδείς καρπούς, άριστης ποιότητας, κατάλληλους για νωπή 

χρήση, κατάψυξη ή κονσερβοποίηση, οι οποίοι στέκονται όρθιοι στο φυτό. Είναι  η περισσότερο 
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καλλιεργούμενη ποικιλία σε όλη τη χώρα. Συνιστάται για καλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα. 

Καλλιεργείται σε αρδευόμενα και ξηρικά εδάφη. 

Οι ανώριμοι λοβοί είναι πυραμιδοειδείς, πράσινοι, όρθιοι, έχουν συνήθως 5-6 έδρες, διάμετρο 1-

1,1 cm, κοντό ποδίσκο (1,5-2,3 cm) και καλύπτονται με λεπτές άσπρες τρίχες (χνούδι). Στο στάδιο 

της φυσιολογική ωρίμανσης ο ποδίσκος αποκτά μήκος 2-3 cm και πάχος 0,54-0,76 cm και οι 

καρποί παίρνουν το χρώμα του άχυρου, αποκτούν διάμετρο 1,6-1,8 cm, μήκος 18-20 cm και 

περιέχουν 75-85 σπόρους. 

 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ «Θέρμη» 

Η ποικιλία λαχανοκομικού τεύτλου «Θέρμη» δημιουργήθηκε στο ΚΓΕΒΕ (Τμήμα Λαχανοκομίας) 

από εγχώριο γενετικό υλικό με γενεαλογική επιλογή και βάση το ατομικό φυτό για υψηλή και 

σταθερή παραγωγή και ομοιομορφία γογγυλόριζων. Η ποικιλία έχει όρθια κοκκινοπράσινα 

φύλλα με μακρύ κόκκινο μίσχο. Η γογγυλόριζα είναι λεία, πολύ γλυκιά, έχει σχήμα 

αντίστροφου κώνου και βαθειά κόκκινη σάρκα με λίγους στενούς λευκούς δακτύλιους. 

Η ρίζα δεν προεξέχει από το έδαφος ή προεξέχει πολύ λίγο, έχει μήκος 5,3-5,8 cm, διάμετρο 5,3-

5,4 cm, σχήμα σε κατά μήκος τομή στενό αντίστροφο τριγωνικό, μυτερή κορυφή, κυλινδρική 

βάση και αναλογία ρίζας/φύλλα= 31,69%. Δεν έχει φελλώδη ιστό και είναι εξωτερικά κόκκινη και 

εσωτερικά κόκκινη με ευδιάκριτους ομόκεντρους λευκούς δακτυλίους. 

 

ΠΕΠΟΝΙ «Θρακιώτικο» 

Δημιουργήθηκε με γενεαλογική κυψελωτή επιλογή σε εγχώριο γενετικό υλικό χειμερινού 

πεπονιού που καλλιεργείται στην Θράκη με γενεαλογική επιλογή και βάση τον ατομικό φυτό 

για ψηλή και σταθερή παραγωγή και γλυκιά σάρκα. Ανήκει στον τύπο casaba της ομάδας  

Ιnodorus των άοσμων χειμερινών πεπονιών. Η ποικιλία  είναι όψιμη, παραγωγική, έχει σάρκα 

λευκή, συνεκτική και γλυκιά. Ο καρπός  είναι μεγάλος (1,8 kg), σφαιρικός και μυτερός προς τον 

ποδίσκο, κίτρινος με μεγάλες  σκουροπράσινες κηλίδες και ρυτιδωμένη  επιφάνεια, δεν 

αποσπάται από το φυτό και χαρακτηρίζεται από μεγάλη μετασυλλεκτική ζωή. Καλλιεργείται σε 

μεγάλη έκταση στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αλλά και σε άλλες περιοχές 

της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Συνιστάται για όψιμη καλλιέργεια προς το τέλος του 

καλοκαιριού (τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβριο), διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 

συγκομιδή και καταναλώνεται τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. 

Οι νεαροί (ανώριμοι) καρποί είναι πολύ μέτρια πράσινοι με σκουρότερη την γύρω περιοχή από 

τον ποδίσκο και καλύπτονται με ελαφρύ χνούδι. Έχουν σκουροπράσινες κηλίδες μέτριου 

μεγέθους και μέτριας πυκνότητας, η οποίες δεν διακρίνονται εύκολα από το πράσινο χρώμα του 

καρπού. Η επιδερμίδα στους ώριμους καρπούς αλλάζει χρώμα στο πολύ όψιμο στάδιο της 

ανάπτυξης τους και γίνονται κίτρινοι με σκουροπράσινες κηλίδες. Οι καρποί είναι ωοειδής, 

μυτεροί στην περιοχή του ποδίσκου (βάση) και επίπεδοι στην κορυφή σε κατά μήκος τομή και 

έχουν πολική διάμετρο 19 cm, ισημερινή διάμετρο 16 cm και το μέγιστο μέγεθος της διαμέτρου 

βρίσκεται προς την κορυφή του καρπού (προς την ουλή του άνθους). Οι καρποί έχουν ποδίσκο 

μήκους 3-4 cm και πάχους 5-7 cm, δεν αποχωρίζονται από τον ποδίσκο κατά την ωρίμανση και 
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έχουν μικρή ουλή υπέρου (1,5 cm), ευδιάκριτες σκουροπράσινες κηλίδες αραιές κοντά στον 

ποδίσκο και πυκνές προς την βάση και λευκοκίτρινη σάρκα πάχους 2,7-3,1 cm. Η επιδερμίδα από 

την ωρίμανση στην υπερωρίμανση γίνεται αργά κίτρινη και έχει έντονη ρυτίδωση κυρίως στην 

περιοχή γύρω από τον ποδίσκο χωρίς φελλώδη ιστό. Διατηρείται 30-40 ημέρες μετά την 

συγκομιδή. 

 

ΠΕΠΟΝΙ «Κόκκινη μπανάνα» 

Δημιουργήθηκε από το Τμήμα Λαχανοκομίας του ΚΓΕΒΕ από εγχώριο γενετικό υλικό με 

γενεαλογική βάση το ατομικό φυτό για υψηλή και σταθερή παραγωγή και ομοιομορφία καρπών. 

Η ποικιλία είναι πολύ πρώιμη και έχει πορτοκαλοκίτρινους καρπούς, ελαφρώς πεπλατυσμένους 

στους πόλους με ευδιάκριτες αυλακώσεις που χωρίζουν τον καρπό σε φέτες και κοντό ποδίσκο 

από τον οποίο αποχωρίζονται πολύ εύκολα κατά την ωρίμανση. Οι καρποί έχουν μέσο βάρος 2-

2,5 kg, λευκοπράσινη σάρκα, γλυκιά (10-12 οBrix) με άριστη γεύση και χαρακτηριστικό έντονο 

ευχάριστο άρωμα. Καλλιεργείται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και συνίσταται για πρώιμη 

υπαίθρια καλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα. 

Οι ανώριμοι καρποί είναι ομοιόχρωμοι ανοιχτοπράσινοι, χωρίς κηλίδες, με ευδιάκριτες πράσινες 

αυλακώσεις. Οι ώριμοι καρποί αλλάξουν χρώμα επιδερμίδας στο όψιμο στάδιο της ανάπτυξης 

τους και γίνονται πορτοκαλοκίτρινοι χωρίς κηλίδες. Οι καρποί είναι ελαφρώς πεπλατυσμένοι 

στους πόλους (επίπεδη στην βάση και στην κορυφή) και σε κατά μήκος τομή έχουν πολική 

διάμετρο 15-18 cm, ισημερινή διάμετρο 17-20 cm και το μέγιστο μέγεθος της διαμέτρου βρίσκεται 

στη μέση του καρπού. Οι καρποί  αποχωρίζονται πολύ εύκολα από τον ποδίσκο κατά την 

ωρίμανση και έχουν μικρή ουλή υπέρου, λευκοπράσινη σάρκα πάχους 3-4 cm και ευδιάκριτες, 

μέτρια βαθιές, πράσινες αυλακώσεις που απέχουν μεταξύ τους 6 cm. Η επιδερμίδα από την 

ωρίμανση στην υπερωρίμανση γίνεται γρήγορα πορτοκαλοκίτρινη και έχει δικτυωτό φελλώδη 

ιστό. Διατηρείται λίγες μέρες (3-4) μετά την συγκομιδή. 

 

ΣΠΑΝΑΚΙ «Αγία Παρασκευή» 

Δημιουργήθηκε στο ΚΓΕΒΕ (Τμήμα Λαχανοκομίας) από εγχώριο γενετικό υλικό με γενεαλογική 

επιλογή και βάση το ατομικό φυτό για υψηλή και σταθερή παραγωγή. Η ποικιλία είναι 

μεσοπρώιμη, παραγωγική με ικανοποιητικά ποιοτικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά. Τα φυτά 

καλλιεργούνται για τα φύλλα τους, τα οποία συγκομίζονται στο στάδιο ροζέτας (όταν έχουν 5-10 

φύλλα) ή λίγο αργότερα, αφού σχηματιστούν και τρυφεροί βλαστοί και καταναλώνονται 

φρέσκα.  

 

ΤΟΜΑΤΑ «Μακεδονία» 

Δημιουργήθηκε με μαζική και ατομική επιλογή  σε εγχώριο γενετικό υλικό. Η ποικιλία έχει 

συνεχή ανάπτυξη, είναι εύρωστη, μεσοπρώιμη και μέσης απόδοσης. Οι καρποί  της είναι 

ελαφρώς πεπλατυσμένοι, με 4,7±1,5 χώρους, μέσο βάρος 200±18 g και άριστα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (oΒrix=4,4±0,6 και pΗ=4,33±0,4). Συνιστάται για υπαίθρια καλλιέργεια σε όλη την 

Ελλάδα και για καλλιέργεια στους λαχανόκηπους των ερασιτεχνών παραγωγών για τις ανάγκες 

της οικογένειας και για εμπορία σε λαϊκές αγορές. 
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Οι καρποί είναι μέτριοι (160-180 g) ελαφρώς πεπλατυσμένοι σε κατά μήκος τομή, μη κυκλικοί σε 

εγκάρσια τομή και χωρίς αυλακώσεις και βαθούλωμα στο σημείο πρόσφυσης με τον ποδίσκο. 

Έχουν μέτρια ουλή μετά την αφαίρεση του ποδίσκου, μικρό μέγεθος ανθικής ουλής και επίπεδο 

σχήμα στην κορυφή. Οι καρποί έχουν σκουροπράσινους ώμους γύρω από τον ποδίσκο πριν την 

ωρίμανση, πάχος περικάρπιου 0,6 cm, 5-6 χώρους, κόκκινο σχήμα χρώμα στην φυσιολογική 

ωρίμανση, ακτινωτό σχίσιμο καρπού, κόκκινη και μέτρια συνεκτική σάρκα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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……..[ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ και ΠΟΙΚΙΛΙΑ]……. ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

 

Στην Αθήνα σήμερα στις .......................... 202, ημέρα ................ μεταξύ, αφενός:  

 

 

 

Β. Της σποροπαραγωγικής εταιρείας με την επωνυμία ............., που εδρεύει στην ........, ΤΚ ......, με 

ΑΦΜ …......, ΔΟΥ ............... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ................, καλούμενη στο εξής για 

συντομία “αντισυμβαλλόμενη”,  

 

 

Προοίμιο  

Αφού έλαβαν υπόψη:  

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.)” (ΦΕΚ 314Α΄), όπως το άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 

“Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 

τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 

Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΦΕΚ Α 180)”. 

β. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 188763/10-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2284/13-

10-2011) «Σύσταση Οργανισμού ˝ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ˝ και 

συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων νομικών 

προσώπων, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. 919/131869/20-10-14 

(ΦΕΚ Β΄2889/27-10-14), με αριθμ. 9657/122441/10-11-15 (ΦΕΚ Β΄2537/25-11-15) και 1437/69301/18-5-

2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18-5-2018) και 2172/236743/23-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25-9-2019) όμοιες. 

 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.2 του αρχικού κειμένου του ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102 τ.Α'), 

ιδρυτικού και καταστατικού νόμου του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ.  
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δ. Τις ρυθμίσεις της κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσας κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με αριθμό 290916/18.12.1990 (ΦΕΚ 825/28.12.1990, τ.Β'), 

με βάση τις οποίες μεταφέρθηκαν κατά κυριότητα στο συγχωνευθέν ΕΘΙΑΓΕ οι ποικιλίες του 

φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού των περιφερειακών υπηρεσιών έρευνας του Υπουργείου 

που μεταφέρθηκαν στο ΕΘΙΑΓΕ, της πρώην κρατικής σποροπαραγωγής, των σταθμών, 

κτημάτων και φυτωρίων του ίδιου Υπουργείου που ασχολούνται με την παραγωγή 

πολλαπλασιαστικού υλικού και τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση 

οικεία πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής,  

ε. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.1845/1989 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, το 

αντικείμενο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΕΟΠΥ) τα 

μέσα για την επίτευξη των σκοπών του και οι πόροι του, όπως ορίζονται στις παρ.3,4, και 5 του 

άρθρου 21 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164 τ.Α') περιήλθαν στο ΕΘΙΑΓΕ, νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  

στ. Την απόφαση αριθμ. ....... συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για 

έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων 

κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων κυριότητας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έγκριση Σχεδίων 

Διακήρυξης και Σύμβασης. 

ζ. Τη με αριθμ. Πρωτ…… Διακήρυξη……  

η. Τον προγραμματισμό σποροπαραγωγής όπως τον κατέθεσε η αντισυμβαλλόμενη στον 

Υποφάκελο 

Β (Τεχνική προσφορά) για την επόμενη πενταετία (παραγόμενη ποσότητα ανά καλλιεργητικό 

έτος).  

θ. Την με αριθμ. ....... απόφαση της ...... Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία 

κατακυρώθηκε ............  

 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

Άρθρο 1: Παραχώρηση ποικιλιών  

 

1. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παραχωρεί στην αντισυμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση 

............... το δικαίωμα σποροπαραγωγής (αναπαραγωγής και εμπορίας) της ποικιλίας 

…[ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ και ΠΟΙΚΙΛΙΑ]… η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό Κατάλογο 

Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και ανήκει κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην 

κυριότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με ποσοστό παραχώρησης …%.  

 

2. Η παραχώρηση γίνεται τόσο για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, όσο και για εξαγωγή 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Η παραχώρηση της ποικιλίας ισχύει:  

Α) Για όλες τις πόλεις της Ελλάδας  

Β) Για όλες τις χώρες του εξωτερικού:  

 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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Η αντισυμβαλλόμενη θα πρέπει να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στοιχεία (πώληση 

ποσοτήτων και συμφωνητικά με συνεργάτες εξωτερικού) σε περίπτωση εξαγωγής ποσοτήτων 

από την ανωτέρω ποικιλία.  

 

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα στην 

αντισυμβαλλόμενη, σε περίπτωση που διαπιστώσει σε οποιαδήποτε στάδιο εκτέλεσης πριν τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης, μη παραγωγής πιστοποιημένου σπόρου για τη 

συγκεκριμένη ποικιλία σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες 

πιστοποιημένες ποσότητες ήτοι:  

1) 1ο έτος: ................ κιλά πιστοποιημένου σπόρου Α΄ Αναπαραγωγής (R1 ) ή σπόρου 

Standard 

2) 2ο έτος: ................ κιλά πιστοποιημένου σπόρου Α΄ Αναπαραγωγής (R1) και………..κιλά 

πιστοποιημένου σπόρου Β' Αναπαραγωγής (R2) ή σπόρου Standard 

3) 3ο έτος: ................κιλά πιστοποιημένου σπόρου Α΄ Αναπαραγωγής (R1) και………..κιλά 

πιστοποιημένου σπόρου Β' Αναπαραγωγής (R2) ή σπόρου Standard 

4) 4ο έτος: ................κιλά πιστοποιημένου σπόρου Α΄ Αναπαραγωγής (R1) και………..κιλά 

πιστοποιημένου σπόρου Β' Αναπαραγωγής (R2) ή σπόρου Standard 

5) 5ο έτος: ................κιλά πιστοποιημένου σπόρου Α΄ Αναπαραγωγής (R1) και………..κιλά 

πιστοποιημένου σπόρου Β' Αναπαραγωγής (R2) ή σπόρου Standard 

 

Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας και την ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης ισχύουν 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης. 

Η αντισυμβαλλόμενη που από δική της υπαιτιότητα και όχι από ανώτερη βία δεν τηρεί το 

πενταετές πλάνο με τις συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες πιστοποιημένες ποσότητες, θα 

έχει μείωση στη βαθμολόγηση για τη συγκεκριμένη ποικιλία που καταγράφηκε απόκλιση σε 

επόμενους διαγωνισμούς του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

Άρθρο 2: Χρονική διάρκεια της παραχώρησης  

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ποικιλίας της παρ. 1 του άρθρου 1 αρχίζει 

από την ….…, η δε χρονική της διάρκεια ορίζεται πενταετής. Παράταση της σύμβασης αυτής για 

δύο ακόμη πενταετίες μπορεί να γίνει εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές και εφόσον 

υλοποιήθηκαν οι όροι της σύμβασης, ύστερα από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της, 

αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί 

πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσης. Το αίτημα για παράταση της σύμβασης θα κατατίθεται 

από τη σποροπαραγωγική εταιρεία το αργότερο 6 μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 3: Καθορισμός αξίας υλικού εκκίνησης και δικαιώματα εκμετάλλευσης ποικιλιών – 

Χρόνος καταβολής  
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1. Η αξία του υλικού εκκίνησης (βασικός σπόρος) καθορίζεται κάθε χρόνο με σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

2. Το ύψος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζεται επί της 

εκάστοτε τιμής διάθεσης του σπόρου από την αντισυμβαλλόμενη και υπολογίζεται στις 

συνολικά πιστοποιηθείσες ποσότητες από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Ελέγχων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένου σπόρου Α’ και Β΄ Αναπαραγωγής (R1 και R2) και 

για την/τις παραχωρούμενη/ες ποικιλία/ες ανέρχεται σε ποσοστό ……% 

 

3. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις τιμές διάθεσης 

των σπόρων σποράς στους πελάτες της για την/τις ανωτέρω ποικιλία/ες, με την επισύναψη 

των σχετικών τιμολογίων πώλησης. Σε περίπτωση δε εξαγωγής, η αντισυμβαλλόμενη θα 

καταβάλλει το 60% των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η δε ποσότητα θα αποδεικνύεται από 

τα τιμολόγια εξαγωγής τα οποία θα επισυνάπτονται κατά τη γνωστοποίηση των τιμών 

πώλησης.  

 

4. Η καταβολή του τιμήματος από την αντισυμβαλλόμενη στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το υλικό 

εκκίνησης θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παράδοση του υλικού, για τα δε 

δικαιώματα εκμετάλλευσης έως την 10η Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Ως προς τα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης, σε εξαιρετική περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη αποδείξει με έγγραφα ότι 

από τον πιστοποιηθέντα κάθε φορά σπόρο διέθεσε μικρότερη ποσότητα του πιστοποιηθέντος 

και το ύψος των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μη διατεθείσα ποσότητα υπερβαίνει τις 

10.000,00 ευρώ, η καταβολή των δικαιωμάτων αυτών μεταφέρεται για τον επόμενο χρόνο.  

 

Η αξία του υλικού εκκίνησης και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) αποτελούν έσοδα 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 Άρθρο 4: Όροι παραχώρησης  

 

Η παραχώρηση γίνεται με τους παρακάτω όρους:  

1. Η αντισυμβαλλόμενη δεσμεύεται από την από ............ έγγραφη δήλωσή της ως προς τις 

συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες πιστοποιημένες ποσότητες ανά έτος για την/τις 

παραχωρούμενη/ες ποικιλία/ες, όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης. Η 

έγγραφη δήλωση αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Ακόμη δεσμεύεται να παραλάβει και να πολλαπλασιάσει σε σπόρους επόμενων σταδίων 

σποροπαραγωγής όλη την αρχική διαθέσιμη ποσότητα σπόρου από το αρμόδιο Ινστιτούτο. 

 

2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται μετά από αίτηση της αντισυμβαλλομένης που θα 

υποβάλλεται κάθε φορά (μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου 

καλλιεργητικού έτους), να παραδίδει σε αυτήν τις ποσότητες κατηγορίας Σπόρου Βασικού που 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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έχουν ζητηθεί σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα σποροπαραγωγής και αντίστοιχα η 

αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να παραλαμβάνει όλη την ποσότητα κατηγορίας 

Καλλιτερευτή ή Προβασικού ή Βασικού σπόρου που έχει ζητήσει από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

και με την υποχρέωση να την πολλαπλασιάζει σε σπόρους επόμενων σταδίων 

σποροπαραγωγής. 

 

3. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράγει (πολλαπλασιάζει) σπόρους 

σταδίων πιστοποιημένου Α’ και Β’ Αναπαραγωγής (R1 και R2) και με έγγραφη δήλωσή της, 

συνοδευόμενη από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων της 

Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων το οποίο αναφέρει τις ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου από την 

αντισυμβαλλόμενη, να γνωστοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις πιστοποιημένες ποσότητες 

σπόρων των σταδίων αυτών ανά καλλιεργητικό έτος για την/τις ποικιλία/ες της παρ.1 του 

άρθρου 1 της παρούσης. 

 

4. .Συμφωνείται επίσης, ότι η αντισυμβαλλόμενη με την παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει άνευ 

ετέρου τιμήματος, όλες τις εργασίες επεξεργασίας, τυποποίησης για την πιστοποίηση στο 

όνομα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΒ&ΚΦ, του σπόρου σποράς καθώς και την αποθήκευσή του 

στις εγκαταστάσεις της για λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βασικού σπόρου από την/τις 

παραχωρούμενη/νες σε αυτή ποικιλία/ες που διανέμει στην αγορά. 

 

5. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ν. 1564/85 και ειδικότερα τις 

υποχρεώσεις που της επιβάλλουν ο Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Σπόρων Σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, 

κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση, οι ειδικοί κανονισμοί για τα κτηνοτροφικά 

φυτά και τα σιτηρά, καθώς και ο Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας Πολ/κού Υλικού Φυτικών 

Ειδών (Μέρος Β’) με τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

 

6. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δια του αρμοδίου Ινστιτούτου του, υποχρεούται να παρέχει στην 

αντισυμβαλλόμενη κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την παραχωρούμενη ποικιλία και να 

καθορίζει σε συνεργασία με την αντισυμβαλλόμενη τα σπορόκεντρα.  

 

7. Μετά το πέρας της περιόδου σποράς, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να κοινοποιεί προς το 

αρμόδιο Ινστιτούτο αντίγραφα όλων των φύλλων δηλώσεων σποροκαλλιέργειας και να το 

ενημερώνει εγγράφως για τυχόν αποθέματα σπόρων που παραμένουν σε αυτήν. Μετά το 

πέρας της συγκομιδής, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να κοινοποιεί στο αρμόδιο 

Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όλα τα δελτία καλλιεργητικού ελέγχου και λεπτομερώς τις 

αποδόσεις ανά αγρό παραγωγής.  

 

8. Όλη η παραγόμενη ποσότητα σπόρων πιστοποιημένων Α' και Β' Αναπαραγωγής, εφόσον 

πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί ελέγχου και πιστοποίησης, θα 
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πρέπει να πιστοποιείται. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά με 

κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε όλες οι παραγόμενες ποσότητες σπόρων να αποδίδονται από τους 

παραγωγούς και να πιστοποιούνται. 

 

9. Η όλη εργασία πολλαπλασιασμού γίνεται από την αντισυμβαλλόμενη, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (που μπορεί να ελέγχει όλα τα στάδια της σποροπαραγωγής 

μέχρι και την τυποποίηση του σπόρου) ώστε να τηρείται απαραίτητα η αμιγότητα των 

διαφόρων κατηγοριών.  

 

10. Η αντισυμβαλλόμενη έχει την υποχρέωση να τηρεί αποθέματα σπόρου της ποικιλίας που 

πολλαπλασιάζει. Το ύψος των αποθεμάτων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5% του 

συνολικού προγράμματος. Τα αποθέματα αυτά ελέγχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και 

ανανεώνονται κάθε χρόνο. Ο προγραμματισμός παραγωγής και ανανέωσης των αποθεμάτων 

αποτελεί ρητή υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης. Εξάλλου, η τελευταία, έχει την 

υποχρέωση να εξασφαλίζει άριστες συνθήκες αποθήκευσης του σπόρου για να αποφεύγεται 

η υποβάθμισή του.  

 

11. Η αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο 

τη διάδοση της ποικιλίας που της έχει παραχωρηθεί για εκμετάλλευση, βελτιώνοντας 

συνεχώς όλους τους τομείς που αυξάνουν την εμπορικότητά της, όπως η τυποποίηση και η 

διαφήμιση του προϊόντος. Σε οποιαδήποτε στάδιο εκτέλεσης πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της σύμβασης, εφόσον διαπιστωθεί ότι η αντισυμβαλλόμενη δεν πιστοποιεί τις 

συμφωνηθείσες ελάχιστες παραγόμενες ποσότητες, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφού εξετάσει και 

δεν αποδεχθεί τους λόγους που εγγράφως θα προβάλλει η αντισυμβαλλόμενη για να 

αιτιολογήσει απόκλιση μεγαλύτερη από 30% πέραν των αποδεκτών ορίων, διατηρεί το 

δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση που η εταιρεία, δεν καταβάλλει ή δεν 

είναι συνεπής στις διακανονισμένες οφειλές του ποσού της ποινικής ρήτρας, τότε ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να προχωρήσει σε 

παραχώρηση των δικαιωμάτων σποροπαραγωγής της συγκεκριμένης ποικιλίας, με 

διαγωνισμό, σε τρίτους. Σ’ αυτή την περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η 

αναφερόμενη στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου εγγυητική επιστολή.  

 

12. Η αντισυμβαλλόμενη, για την εκτέλεση της εργασίας αναπαραγωγής, μπορεί να 

αναθέτει σε νομικά πρόσωπα, κατά προτεραιότητα σε εκείνα που διαθέτουν εγκαταστάσεις 

σύγχρονης τεχνολογίας ή ιδιώτες συμβεβλημένους με αυτήν, την εκτέλεση τμημάτων της 

εργασίας, υπογράφοντας σχετική σύμβαση ανάθεσης, την οποία θα γνωστοποιεί αμελλητί 

στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να θεωρείται αποδεκτή η εν λόγω ανάθεση. Σε κάθε 

περίπτωση υπεύθυνη απέναντι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παραμένει η αντισυμβαλλόμενη. Για 

την επιλογή των συνεργατών της και την ποιότητα της εργασίας που θα προσφέρεται 

σχετικά, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η αντισυμβαλλόμενη. Η παρούσα σύμβαση, καθώς 

και οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα και υποχρέωση αυτής, μπορεί να εκχωρηθεί από την 
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αντισυμβαλλόμενη σε τρίτο, μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ.   

 

13. Σε όλες τις συσκευασίες των παραγόμενων σπόρων σποράς της αναφερόμενης στην παρ. 

1 του άρθρου 1 ποικιλίας, μετά την πιστοποίησή τους, η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται να 

τοποθετεί, την επίσημη «ετικέτα» πιστοποίησης που χορηγείται από τα τοπικά Τμήματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την «ετικέτα» με την επωνυμία της. 

Υποχρεούται επίσης, σε εμφανές σημείο της κατά περίπτωση συσκευασίας να αναγράφεται 

και η επωνυμία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (με μικρότερη γραμματοσειρά) συνοδευόμενη από το 

σχετικό λογότυπο.  

 

14. Η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται, πριν την υπογραφή της παρούσης, να καταθέσει στον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, εγγυητική επιστολή 

από νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα Τραπεζικό Ίδρυμα, ύψους 800 ευρώ ανά ποικιλία, η 

ισχύς της οποίας εγγυητικής επιστολής είναι διάρκειας επτά (7) ετών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται με την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων και 

εκκαθάριση των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

Άρθρο 5: Κυρώσεις - Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

1. Η αντισυμβαλλόμενη μπορεί να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωση στον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ την πρόθεσή της να διακοπεί η παρούσα σύμβαση, αιτιολογώντας τους λόγους. Η 

εν λόγω δήλωση εάν ασκηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει κυρώσεις 

(ποινική ρήτρα) παρά μόνο κατάπτωση της οικείας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

διαγωνιζομένου, υπέρ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εν λόγω δήλωση εάν ασκηθεί μετά την 

υπογραφή της σύμβασης η αντισυμβαλλόμενη υποχρεούται, εκτός από την κατάπτωση της 

οικείας εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 14 του άρθρου 4 της παρούσης, υπέρ του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, να αποζημιώσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παρ. 3 της παρούσης.  

 

2. Η αθέτηση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ των συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως δε η, χωρίς 

την επίκληση και απόδειξη λόγων ανωτέρας βίας, αδικαιολόγητη μη διάθεση στην 

αντισυμβαλλόμενη δια του αρμοδίου Ινστιτούτου του των ζητηθεισών ποσοτήτων Βασικού 

σπόρου της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης ποικιλίας (παράγραφος 2 

άρθρο 4 της σύμβασης), παρέχει το δικαίωμα στην αντισυμβαλλόμενη να ζητήσει μονομερώς 

τη διακοπή (καταγγελία) της σύμβασης, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων χρονικών ή 

άλλων που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Στην 

περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη αποδείξει με έγγραφα στοιχεία ότι δεν της δόθηκε 

αδικαιολόγητα η ποσότητα των προαναφερθέντων σπόρων τότε και μόνον τότε ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη την εγγυητική 
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επιστολή καλής εκτέλεσης. Η αντισυμβαλλόμενη δεν διατηρεί άλλη αξίωση έναντι του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα της επιβολής ποινικής ρήτρας, στην περίπτωση 

μη παραγωγής της προγραμματισθείσας ποσότητας που δεσμεύτηκε η αντισυμβαλλόμενη 

στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης, ίσης προς το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε στον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και που θα αντιστοιχεί στην απόκλιση από την προγραμματισθείσα 

ποσότητα που κατέθεσε η αντισυμβαλλόμενη. Η απόκλιση 30% θεωρείται ότι εμπίπτει μέσα 

στα αποδεκτά όρια. 

Ο υπολογισμός της ποινικής ρήτρας ορίζεται ως ακολούθως: χιλιόγραμμα απόκλισης από τα 

αποδεκτά όρια επί της τιμής πώλησης του είδους/ποικιλίας επί το ποσοστό των δικαιωμάτων 

που δηλώθηκε στην έγγραφη δήλωση της αντισυμβαλλόμενης. Η τιμή πώλησης προκύπτει με 

βάση τις τιμές πώλησης του πιστοποιημένου σπόρου που δηλώνει η αντισυμβαλλόμενη στον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κάθε έτος και σε περίπτωση που εμφανίζει μηδενική ποσότητα 

πιστοποιημένου σπόρου, η τιμή θα προκύπτει από τον μέσο όρο των δηλωθέντων τιμών 

πώλησης των υπόλοιπων εταιρειών για το συγκεκριμένο είδος/ποικιλία ή από το μέσο όρο των 

τιμών πώλησης του πιστοποιημένου σπόρου για το συγκεκριμένο είδος/ποικιλία που 

επικρατούν στην αγορά.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη εμφανίζει μηδενικές ποσότητες 

πιστοποίησης, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή σε ανωτέρα 

βία, υπό την προϋπόθεση ότι τα γεγονότα αυτά θα προβληθούν εγγράφως από την 

αντισυμβαλλόμενη, τότε για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας δεν λαμβάνεται υπόψη η 

αποδεκτή απόκλιση 30%, αλλά η ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται στα χιλιόγραμμα της 

προγραμματισθείσας ποσότητας που δηλώθηκε από την αντισυμβαλλόμενη.  

 

4. Σε περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη, δεν καταβάλλει ή δεν είναι συνεπής στις 

διακανονισμένες οφειλές του ποσού της ποινικής ρήτρας, τότε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το 

δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση ανά ποικιλία, να αφαιρέσει το 

δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραχωρηθείσας ποικιλίας από την αντισυμβαλλόμενη για την 

επόμενη δεκαετία και να προχωρήσει σε παραχώρηση των δικαιωμάτων σποροπαραγωγής 

της συγκεκριμένης ποικιλίας, με διαγωνισμό, σε τρίτους. Τα ανωτέρω ισχύουν αν η σύμβαση, 

καταγγελθεί λόγω αθέτησης όρων της, σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης πριν τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

και η αναφερόμενη στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου εγγυητική επιστολή. Οι τιμές 

εξαγοράς των αποθεμάτων σπόρων που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση θα 

προσδιορίζονται από τον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εκτίμηση της εμπορικής αξίας των 

αποθεμάτων σπόρων προκύπτει από την καταγραφή των αποθεμάτων σπόρων, την 

αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπόρων, την εκτίμηση της βλαστικής 

ικανότητάς τους, των εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών κ.λ.π, σε συνάρτηση με 

τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ως αποθέματα ορίζονται οι ποσότητες βασικού σπόρου αλλά 

και οι ποσότητες όλων των κατηγοριών της ποικιλίας (που αφορά η υπογεγραμμένη 
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σύμβαση) που έχει στη διάθεσή του ο ανάδοχος και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

πιστοποίησης, τις οποίες υποχρεούται να τις δηλώνει κάθε έτος εγγράφως και να ελέγχονται 

με αυτοψία από το ενδιαφερόμενο Ινστιτούτο. 

 

5. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης (καταγγελίας) της 

παρούσης σύμβασης: (α) Όταν η αντισυμβαλλόμενη δεν εκπληρώνει προσηκόντως στο 

σύνολό τους τις συμβατικές της υποχρεώσεις εκτός από εκείνη που περιγράφεται στην παρ.10 

του άρθρου 4 της παρούσης (το να τηρεί αποθέματα σπόρου της ποικιλίας που 

πολλαπλασιάζει). (β) Όταν διαπιστωθεί με έγκυρο τρόπο, ότι η αντισυμβαλλόμενη, χωρίς την 

τήρηση της προβλεπόμενης από την παρούσα διαδικασία και επιμέρους τυπικούς και 

ουσιαστικούς όρους παράγει και διακινεί απιστοποίητο σπόρο οποιασδήποτε ποικιλίας του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. (γ) Όταν συντρέξουν οι προβλεπόμενες της παραγράφου 11 του άρθρου 4 

της παρούσης προϋποθέσεις (δ) Όταν η αντισυμβαλλόμενη καθυστερεί, χωρίς την επίκληση 

και απόδειξη λόγων ανωτέρας βίας, να εξοφλήσει τις προβλεπόμενες από την παρούσα 

σύμβαση οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση που κατά 

τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης δημιουργηθεί πρόβλημα διακοπής του 

προγράμματος σποροπαραγωγής, λόγω αδυναμίας της αντισυμβαλλόμενης, ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να λύσει μονομερώς τη σύμβαση αναλαμβάνοντας την ευθύνη διάθεσης 

των σπόρων αυτών.  

Αποδέχεται η αντισυμβαλλόμενη ότι η παράβαση του παρόντος άρθρου και η επιβολή της 

ποινικής ρήτρας αποτελεί τίτλο εκτελεστό. 

 

Άρθρο 6: Τροποποίηση Όρων  

 

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις, κάθε τροποποίησή τους θα αποδεικνύεται 

μόνο εγγράφως.  

 

Άρθρο 7: Επίλυση διαφορών  

 

Κάθε διαφορά που δημιουργείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της 

σύμβασης αυτής και αφορά στην εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων της και στην έκταση των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων που απορρέουν από αυτή, επιλύονται 

από τα καθ’ ύλην αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, στην έδρα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία 

υπογράφουν και από τα οποία δύο (2) παίρνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα (1) η 

Αντισυμβαλλόμενη.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

Για τη σποροπαραγωγική εταιρεία  

 

ΑΔΑ: ΩΑΡΜΟΞ3Μ-ΡΞΕ
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