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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Επανάληψη  ∆ιενέργειας συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση αδιάθετων  
ζώων του ΙΤΑΠ-Τµ. Γάλακτος (CPV 03322100-3). 

 
   O ΕΛΓΟ-«∆ΗΜΗΤΡΑ» ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος που εδρεύει στο ∆ήµο Ιωαννιτών Ν. 
Ιωαννίνων, που συστάθηκε σύµφωνα µε την αρ. 188763/10-10-2011 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, Σύσταση Οργανισµού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ», 
κατά την οποία συγχωνεύτηκαν οι εξής  εποπτευόµενοι φορείς  του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων  νοµικών προσώπων: ΕΘΙΑΓΕ, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.- ∆ΗΜΗΤΡΑ, 
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 σαράντα επτά  (47) αρνιών, λόγω µη ζήτησης  από 

κτηνοτρόφους- παραγωγούς, µε τιµή εκκίνησης 1,85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).  Όσοι επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την   09-02-2018 να καταθέσουν τις προσφορές 
τους. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 
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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 
∆ιευθύντρια θα εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο πρώτος 
πλειοδότης για κάποιο λόγο δεν αποδεχθεί, η ∆ιευθύντρια αποφασίζει για την κατακύρωση 
στον αµέσως επόµενο πλειοδότη και σε περίπτωση µη αποδοχής αυτού στον αµέσως 
επόµενο κ.ο.κ.  

Σε περίπτωση  πού ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα γίνει επανάληψη µε ενδεχόµενη 
διαφοροποίηση της τιµής εκκίνησης ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής. Όταν 
και για δεύτερη φορά, ο διαγωνισµός δεν καρποφορήσει, τυχόν πρόταση για απευθείας 
συµφωνία θα εξεταστεί από τον Πρόεδρο του ∆.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) «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και Υπηρεσιών». 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

  Η παρούσα «Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ΙΤΑΠ-Τµ. Γάλακτος   και στο χώρο ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου 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 09-02-2018  από ώρα 10:00   έως 11:00   στη Γραµµατεία ΙΤΑΠ-Τµ. Γάλακτος  
(Εθνικής Αντίστασης 3, 452 21 Κατσικάς, Ιωάννινα).  
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2.  Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρµόδια «Επιτροπή προµηθειών διενέργειας 
διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών» την ίδια ηµέρα και ώρα 11.15 στην έδρα του 
ΙΤΑΠ-Τµ. Γάλακτος. 

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

 
 
 

                                                                Η ∆ιευθύντρια  
 
 

                                                                  ∆ρ Ευθυµία Κονδύλη 
                                                                Τακτική Ερευνήτρια   
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