
 

Ηράκλειο, 01/03/2022 

Αρ. Πρωτ :  174 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών με 

αρ. πρωτ.:  

62/18-01-2022 

156/22-02-2022 

12338/27-01-2021 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

ελέγχων από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο Γεωπόνο στα μέλη και στα Δόκιμα μέλη του  

«ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 2020ΕΠ00200059 της ΣΑΕΠ002 της 

Περιφέρειας Κρήτης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και ελέγχων από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο Γεωπόνο στα μέλη και στα Δόκιμα μέλη 

του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου συνθηκών πρωτογενούς 

παραγωγής και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τα μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ» αναφορικά με θέματα 

πρωτογενούς παραγωγής. 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

mailto:info@ploigos-ea.gr


 

3. Διάρκεια Συνεργασίας  

Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 31/12/2022.  

 

4. Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα 

στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής καθώς 

και την έκδοση του σχετικού νόμιμου παραστατικού του αναδόχου τον οποίο βαρύνουν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις. 

 

5. Προϋπολογισμός έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

6. Τεχνικές προδιαγραφές  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου συνθηκών πρωτογενούς 

παραγωγής και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τα μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ» αναφορικά με θέματα 

πρωτογενούς παραγωγής.  

Ειδικότερα, ο γεωπόνος θα πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των 

μελών και των δόκιμων μελών του «ΔΙΚΤΥΟΥ», οι οποίοι έχουν τυποποιήσει είτε προτίθενται να 

τυποποιήσουν νέα οικοτεχνικά προϊόντα. Σκοπός των επισκέψεων είναι να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος 

των συνθηκών πρωτογενούς παραγωγής από το στάδιο της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου έως το 

στάδιο της συγκομιδής. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις αρχές του «ΔΙΚΤΥΟΥ» και 

των όσων ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί Ορθών Γεωργών Πρακτικών στις συνθήκες της πρωτογενούς 

παραγωγής θα επιβάλλονται υποχρεωτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Ενώ, στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται η ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ο γεωπόνος 

υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με το εκάστοτε μέλος. Μετά το πέρας της κάθε 

επίσκεψης, ο γεωπόνος υποχρεούται να δίνει πλήρη και εκτενή αναφορά. 

Το στάδιο του ελέγχου περιλαμβάνει τρεις (3) κύκλους επισκέψεων για κάθε ένα από τους 35 Οικοτέχνες, 

όπου θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες παραγωγής, θα ελεγχθούν οι συνθήκες 

παραγωγής εντός της εκμετάλλευσης, θα εκτιμηθούν οι παραγόμενες ποσότητες καθώς και ο βαθμός 

συμμόρφωσης του μέλος ή του δόκιμου μέλους όπου απαιτείται. Στη συνέχεια ο συνεργάτης θα προβεί 



 

στην σύνταξη αναλυτικής έκθεσης και θα επισημάνει στο μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ τις απαραίτητες παρεμβάσεις 

και ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η κάθε επίσκεψη θα διαρκεί τρεις (3) ώρες περίπου». 

 

7. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου του έργου που θα παραδώσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, 

εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα μετακίνησης. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Η συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια του δημιουργικού. Η 

αναθέτουσα αρχή θα υποδεικνύει τους Οικοτέχνες που ο συνεργάτης θα παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και τους ελέγχους. Οι εκθέσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εκπαιδευτικής 

Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση τους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

8. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 

 Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική. Κάθε σελίδα αυτής θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  



 

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00, Λ. 62 

Μαρτύρων 146 Ηράκλειο.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται 

έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του 

προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για 

την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες : Μιχάλης Μανωλακάκης, Υπεύθυνος Κέντρο Στήριξης Οικοτεχνίας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 792207 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Τ.Κ. 713 03, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206,e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ελέγχων από 

εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο Γεωπόνο στα μέλη και στα Δόκιμα μέλη του 

«ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο πλαίσιο του Έργου:  

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ»  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022, ώρα  14:00  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr

