
                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Προπώληση χελιών παραγωγής αλιευτικής περιόδου 2017-2018 

 

 

 

Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Άγριλλος με έδρα την Αλυκή Άρτας, εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισμό για προπώληση της παραγωγής χελιών αλιευτικής περιόδου 2017-18. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΟΡΟΣ 1
ος

  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές  στην  Ανέζα στα γραφεία του αλιευτικού 

συνεταιρισμού Ανέζας την 7
η
 Νοεμβρίου 2017  ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ και 

εκπρόσωπο του τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως παρατηρητή. 

ΟΡΟΣ 2
ος

  

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές από τις 11 πμ μέχρι την 12η μεσημβρινή την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. 

Οι προσφορές θα παραδίδονται σφραγισμένες στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Οι φάκελοι των 

σφραγισμένων προσφορών θα μονογράφονται κατά την παράδοσή τους από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

Θα αποσφραγίζονται μόλις περάσει η 12 η μεσημβρινή και θα συντάσσεται πρακτικό για την προσφορά. 

 Η εγγυητική επιστολή και κάθε άλλο έγγραφο που συνοδεύει την προσφορά θα μονογράφονται από όλα τα 

μέλη της επιτροπής μετά την υποσημείωση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κάθε άλλη προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή μετά το άνοιγμα των φακέλων.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017  στον ίδιο 

τόπο και τις ίδιες ώρες. 

ΟΡΟΣ 3
ος

  

Τα χέλια θα παραδοθούν ζωντανά και οι ποσότητες που προβλέπεται να εξαχθούν υπολογίζονται κατά 

ιχθυοτροφείο ως το συνημμένο πίνακα.  

Οι ενδεικτικές αυτές ποσότητες είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ευνοϊκές ή όχι καιρικές 

συνθήκες αλιείας . 

Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει κάθε ποσότητα χελιών όση και αν αυτή είναι. Αντίστοιχα τα 

ιχθυοτροφεία υποχρεούνται να παραδίνουν στον αγοραστή ολόκληρη την παραγωγή χελιών. 

 

 

ΟΡΟΣ 4
ος

  



Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας όλη την ποσότητα 

των χελιών έτσι ώστε να μην παραμένει αλιευμένη ποσότητα για παραλαβή σε επόμενη προθεσμία 

παραλαβής. 

ΟΡΟΣ 5ος   

Οι προσφορές για να ληφθούν υπόψη πρέπει να συνοδεύονται με ανάλογη εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας υπέρ του ιχθυοτροφείου (ή υπέρ της ένωσης για λογαριασμό του 

φορέα διαχείρισης του ιχθυοτροφείου) ως δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής ορίζεται στο συνημμένο πίνακα.. 

Αντί για εγγυητική επιστολή γίνονται δεκτά ισόποσα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

μετρητά. 

ΟΡΟΣ 6
ος

 

Από τη επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,ανακηρύσσεται αμέσως πλειοδότης όποιος προσέφερε την 

ανώτερη τιμή.  

Στην περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών για το ίδιο ιχθυοτροφείο από άλλους πλειοδότες ,τελευταίος 

πλειοδότης ανακηρύσσεται μετά από κλήρωση. 

Στην περίπτωση αυτή , η κλήρωση διενεργείται από την επιτροπή παρουσία των πλειοδοτών και συντάσσεται 

πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής κα τους πλειοδότες. 

Δεν διενεργείται κλήρωση στην περίπτωση που για το ιχθυοτροφείο αυτός που προσέφερε την ίδια τιμή, είναι 

τελευταίος πλειοδότης και για άλλο ιχθυοτροφείο ή ιχθυοτροφεία προτιμώμενου τότε εκείνου του πλειοδότη 

ο οποίος πλειοδότησε για μεγαλύτερο αριθμό ιχθυοτροφείων.  

Η δημοπρασία είναι τελειωτική και μετά το τέλος της δε γίνονται αντιπροσφορές για επανάληψη.  

Το σύμφορο ή ασύμφορο του αποτελέσματος της δημοπρασίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της 

επιτροπής και με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί και ο εκπρόσωπος του ιχθυοτροφείου. 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας ,στο άνοιγμα των φακέλων ,αν διαπιστωθεί ότι η τιμή είναι συμφέρουσα για 

το ιχθυοτροφείο ,η δημοπρασία θεωρείται ότι έληξε και συντάσσεται αμέσως το σχετικό πρακτικό που 

υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του ιχθυοτροφείου και τον πλειοδότη.  

Αν η δημοπρασία κριθεί ασύμφορη ,η επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα προσέλθει σε απευθείας 

διαπραγματεύσεις μόνο με αυτούς που μετέχουν στην δημοπρασία ,συνεχιζόμενης της δημοπρασίας 

προφορικά. 

Για να μετάσχει κάποιος σε τέτοιες διαπραγματεύσεις πρέπει απαραίτητα να προσφέρει τουλάχιστον ποσοστό 

2,5%(δυόμιση τοις εκατό)πάνω από την ανώτερη τιμή που δόθηκε στη δημοπρασία για το κάθε ιχθυοτροφείο 

. 

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα καθορίζεται από την επιτροπή. 



Το αποτέλεσμα της προφορικής δημοπρασίας σχετικά με το σύμφορο ή το ασύμφορο της τιμής εναπόκειται 

στην κρίση της επιτροπής. 

ΟΡΟΣ  7
ος

     

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του , 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή της σύμβασης με τους 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του ιχθυοτροφείου. 

Πρέπει απαραίτητα να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής του με οριστική εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας υπέρ του ιχθυοτροφείου. 

Τα ποσά των οριστικών εγγυήσεων που απαιτούνται ανά ιχθυοτροφείου αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 

Με την οριστική εγγυητική επιστολή θα εγγυάται η εγγυήτρια Τράπεζα την ανεπιφύλακτη εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη. 

Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί στο όνομα του διαχειριστή του ιχθυοτροφείου και θα ισχύει μέχρι 5/3/2018. 

Κάθε παράβαση όρου σύμβασης ,ανεξάρτητα από την αξίωση του ιχθυοτροφείου για την καταβολή των 

ζημιών που υπέστη από την παράβαση ,συνεπάγεται αυτοδίκαια την κατάπτωση των οριστικών εγγυήσεων 

ως ποινική ρήτρα για λογαριασμό του ιχθυοτροφείου. 

ΟΡΟΣ 8
ος

  

Ο αγοραστής ή ο ειδικός εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος του υποχρεούται να υπογράψει για κάθε παραλαβή 

χελιών ζυγολόγιο παραλαβής ή το τιμολόγιο από το οποίο θα αποδεικνύεται η ποσότητα που παραδόθηκε από 

το ιχθυοτροφείο και να καταβάλει ολόκληρη την αξία των χελιών που παραλαμβάνει ,τοις μετρητοίς. 

Πριν από κάθε παραλαβή χελιών θα προσκομίζεται από τον αγοραστή βεβαίωση μιας αναγνωρισμένης 

Ελληνικής Τράπεζας της περιοχής του ιχθυοτροφείου με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εξοφλεί στο ιχθυοτροφείο την αξία των χελιών που παραλαμβάνονται με την προσκόμιση από το 

ιχθυοτροφείο τιμολογίου συνυπογραμμένου από τον αγοραστή ή εκπρόσωπό του.  

Προκειμένου για αλιευτικούς  συνεταιρισμούς μια μέρα πριν την παραλαβή των χελιών ,θα γνωρίζει στον 

αγοραστή στην Οικονομική Εφορία ,Το τμήμα Αλιείας και στην Τράπεζα που αναλαμβάνει την  υποχρέωση 

να εξοφλήσει την αξία των χελιών την κατά προσέγγιση ποσότητα που πρόκειται να παραδοθεί.  

Η πληρωμή της αξίας των χελιών που θα παραλαμβάνει ο αγοραστής θα γίνεται με τον παραπάνω τρόπο και 

ο αγοραστής θεωρείται φύλακας μέχρι το τέλος της εξόφλησης του εμπορεύματος που λαμβάνει. 

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να γίνει κανένας συμψηφισμός αξίας χελιών και θα παραμείνει 

ανέπαφη ως το συνημμένο πίνακα. 

 

 

 

ΟΡΟΣ 9
ος

 



Πρόσθετοι φόροι –τέλη ,καταναλωτικά ,άδειες εξαγωγής ,η θεώρηση τιμολογίων εξαγωγής και λοιπά συναφή 

έξοδα φορτώσεων βαρύνουν τον αγοραστή. 

Μετά την παράδοση του προϊόντος το ιχθυοτροφείο ουδεμία επιβάρυνση επωμίζεται.  

ΟΡΟΣ 10
ος

 

Ο αγοραστής υποχρεούται για την εξαγωγή των χελιών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη 

χώρα να έχει την απαιτούμενη άδεια από την Περιφερειακή Διοίκηση Ηπείρου (Δ/νση Δασών 

Περιφέρειας Ηπείρου )σύμφωνα με τον Καν318/2008 της Ε.Ε (σύμβαση CITES) . 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1)Ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή όλων των ποσοτήτων ζωντανών χελιών που θα αλιευτούν στο 

ιχθυοτροφείο . 

2)Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα χέλια του ιχθυοτροφείου ζωντανά αυτοπροσώπως ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, στους τόπους της παραγωγής όπου βρίσκονται και τα κλουβιά.  

3)Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα χέλια που του παραδίδονται στο κατάστρωμα του πλοίου ή 

επί του αυτοκινήτου. 

4)Ο πωλητής υποχρεούται στην παράδοση των χελιών ζυγισμένα στο κατάστρωμα του πλοίου ή επί του 

αυτοκινήτου. Για τη ζύγιση θα χρησιμοποιείται πλάστιγγα του ιχθυοτροφείου με την προϋπόθεση ότι αυτή 

πριν από τη ζύγιση θα ελέγχεται για την ακρίβεια.  

5)Η τοποθέτηση των χελιών στην πλάστιγγα θα γίνεται μέσα ειδικά μέσα συσκευασίας από τα οποία το νερό 

θα εξέρχεται σε χρόνο που να μην αποβαίνει σε βάρος των χελιών. 

6)Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τις αλιευμένες ποσότητες από κάθε ιχθυοτροφείο σύμφωνα με 

τις προθεσμίες παραλαβής που παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα. 

7)Εφόσον η κάθε παραλαβή των χελιών δεν πραγματοποιηθεί σε κάθε μια από τις προθεσμίες παραλαβής 

,τότε ο φορέας εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου χωρίς άλλη όχληση θα προβαίνει στην καταγγελία της 

σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ πωλητή και αγοραστή και χωρίς δικαστική διαδικασία θα εισπράττεται 

από την εγγυήτρια τράπεζα ολόκληρη η αξία της κατατιθέμενης εγγυητικής επιστολής του αγοραστή για την 

εκμετάλλευση των όρων της σύμβασης. 

8)Ο πωλητής θα δικαιούται να απαιτήσει από τον αγοραστή αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημιά ή φθορά που 

θα προέλθει εξαιτίας της μη έγκαιρης παραλαβής των χελιών σε κάθε μια από τις προθεσμίες παραλαβής. 

9)Τη διαπίστωση των τυχόν ζημιών ή φθορών από διάφορες αιτίες θα διαπιστώνεται από επιτροπή που 

αποτελείται: 

1) από τον προϊστάμενο του τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και  

2) εκπρόσωπο του ιχθυοτροφείου  

Η επιτροπή θα συντάσσει και σχετικό πρακτικό διαπίστωσης των ζημιών ή φθορών. 



10)Ο αγοραστής προκειμένου να αποφύγει την καταγγελία της υπογραφείσας σύμβασης πώλησης χελιών 

μεταξύ αυτού και του πωλητή μπορεί την επόμενη της λήξης της κάθε μιας  των προθεσμιών παραλαβής να 

προσέλθει στην έδρα του ιχθυοτροφείου και να αποδεχθεί ανεπιφύλαχτα τη ζύγιση των μη παραληφθέντων 

στις παραπάνω προθεσμίες χελιών , για λογαριασμό του και μελλοντική ευθύνη του για τυχόν απώλεια και 

φθορά των εντός των κλουβιών ζυγισμένων χελιών. 

Για τις ποσότητες που θα ζυγιστούν ο πωλητής θα εκδώσει τιμολόγιο πώλησης την αξία του οποίου ο 

αγοραστής χωρίς καμία αντίρρηση υποχρεούται να πληρώσει αμέσως.  

ΟΡΟΣ 11
ος

 

Προκειμένου περί συνεταιρισμών από την παραγόμενη ποσότητα χελιών το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται ότι 

προβλέπεται από την οικεία σύμβαση μίσθωσης του ιχθυοτροφείου. 

Για την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου , μια μέρα πριν από κάθε φόρτωση χελιών ο συν/σμός 

υποχρεούται να ειδοποιεί σχετικά τις αρμόδιες αρχές (το Τμήμα Αλιεία Άρτας ). 

Ο συνημμένος πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προκήρυξης. 

Περίληψη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.  
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