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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας  
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 
Τμήμα Γάλακτος     
Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικά                           
Τ.Κ.: 452 21                                       
Πληροφορίες: Α. Καραμέτση                         
Τηλ.:26510 94780                                   
FAX: 2651092523                                    
Ε-mail: arsil@otenet.gr                                     

 

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Επανάληψη Διενέργειας συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση αδιάθετων  

ζώων του ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος (CPV 03322100-3). 
 

   O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννιτών Ν. 
Ιωαννίνων, που συστάθηκε σύμφωνα με την αρ. 188763/10-10-2011 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», 
κατά την οποία συγχωνεύτηκαν οι εξής  εποπτευόμενοι φορείς  του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων  νομικών προσώπων: ΕΘΙΑΓΕ, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.- ΔΗΜΗΤΡΑ, 
Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.- AGROCERT και ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. (ΦΕΚ 2284 Β’ /13.10.2011), ανακοινώνει ότι 
προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές 
προσφορές, για την εκποίηση εξήντα έξι (66) αρνιών, λόγω μη ζήτησης  από κτηνοτρόφους- 
παραγωγούς, με τιμή εκκίνησης 2,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 

διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 24η -02-2020 να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα έχει ως εξής: 

     θα διενεργείται με τις αρχικές κλειστές προσφορές και ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται με 
προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα παρίστανται στη συνάντηση που θα έχει ορίσει 
η επιτροπή (τόπο, ημέρα και ώρα) και η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα και ώρα 
κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 
άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο ή 
θεωρημένη-από δημόσια αρχή-εξουσιοδότηση. Οι αρχικές προσφορές θα ανοίγονται  και 
θα μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια θα ανακοινώνονται οι 
προσφορές κάθε πλειοδότη και ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται προφορικά μέχρι ανάδειξης 
του τελευταίου πλειοδότη. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 
2% τουλάχιστον της υπερισχύουσας γραπτής προσφοράς ή της προηγούμενης ανώτερης 
προφορικής προσφοράς. Στη συνέχεια οι προσφορές θα εγγράφονται στο πρακτικό 
διενέργειας του διαγωνισμού που θα υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τον 
πλειοδότη. Για τη νομιμότητα της διακήρυξης ή της διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 
εγγράφως, είτε κατά τη διάρκειά του, ενώπιον της επιτροπής είτε εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών από τη λήξη του. Μετά το πέρας και της εικοσιτετραώρου προθεσμίας για την 
υποβολή των ενστάσεων, η επιτροπή θα ολοκληρώσει το πρακτικό (στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται και οι απόψεις της σε περίπτωση ένστασης) και στη συνέχεια η 
Διευθύντρια θα εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο πρώτος 
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πλειοδότης για κάποιο λόγο δεν αποδεχθεί, η Δ/ντρια  αποφασίζει για την κατακύρωση 
στον αμέσως επόμενο πλειοδότη και σε περίπτωση μη αποδοχής αυτού στον αμέσως 
επόμενο κ.ο.κ.  

Όταν και για δεύτερη φορά, ο διαγωνισμός δεν καρποφορήσει, τυχόν πρόταση για 
απευθείας συμφωνία θα εξεταστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 Κάθε πλειοδότης πρέπει να προσφέρει  τιμή κατά χιλιόγραμμο ζωντανού βάρους.   

 Η πληρωμή των ζώων γίνεται την ημέρα παραλαβής τους από το ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος    
μετρητοίς αφού προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.    

Τα ζώα είναι σταβλισμένα στο ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος   όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
εξετάσουν και να εκτιμήσουν αυτά.   

Η παράδοση των ζώων θα γίνει μετά δωδεκάωρη απομόνωση δίχως τροφή και νερό μέχρι 
της 10ης πρωινής και η  ζύγισή τους θα γίνεται στην πλάστιγγα του ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος.   

 Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει σε τρείς (3) ημέρες από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του 
να προσέλθει στο ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος  για την παραλαβή των  ζώων. Αν η παραλαβή των 
ζώων δεν γίνει μέχρι και την τρίτη ημέρα ο πλειοδότης για κάθε  παρερχόμενη ημέρα έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα 15,00 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα 
διατροφής και μέχρι έξι  (6) ημερών.    

 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων 
όρων η οποία θα αναγράφεται στις προσφορές.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί επιστρέφονται στους πλειοδότες μετά το 
τέλος του διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου πλειοδότη, η εγγύηση του οποίου 
επιστρέφεται μετά την πλήρη τακτοποίηση αυτού έναντι της Υπηρεσίας. 
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών». 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
    Η παρούσα «Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος   και στο χώρο ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ιωαννιτών, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία μας  και  
στην ιστοσελίδα του οργανισμού (www.elgo.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΤΑΠ – Τμήμα Γάλακτος  στα τηλέφωνα: 
26510 94780, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.     Θα ληφθούν υπόψη οι κλειστές προσφορές που θα αποσταλούν ή προσκομισθούν μέχρι 

και την 24η-02-2020  από ώρα 12:00   έως 13:00   στη Γραμματεία ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος  
(Εθνικής Αντίστασης 3, 452 21 Κατσικάς, Ιωάννινα).  

2.  Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρμόδια «Επιτροπή προμηθειών διενέργειας 
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών» την ίδια ημέρα και ώρα 13.15 στην έδρα του 
ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος. 

3.    Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Διευθύντρια  μετά από σχετική   εισήγηση 
της «Επιτροπής προμηθειών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών» του 
ΙΤΑΠ-Τμ. Γάλακτος.  

                                                                Η Διευθύντρια  
 

                                                                 Δρ Ευθυμία Κονδύλη 
                                                                Τακτική Ερευνήτρια   
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