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                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
∆ιενέργεια  συνοπτικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος 

Παραγωγής 2018 

1.     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 : 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 
συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές, για την εκποίηση 
πρόβειου γάλακτος παραγωγής 2018 υψηλής λιποπεριεκτικότητας και χαµηλού 
µικροβιακού φορτίου µε τους παρακάτω όρους: 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.     Ο συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΙΤΑΠ-Τµήµατος 
Γάλακτος , ενώπιον  της αρµόδιας επιτροπής την ∆ευτέρα 18-12-2017 και ώρα 14:15. 

2. Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες και σφραγισµένες (κλειστές) ενώπιον της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  µε τις αρχικές 
κλειστές προσφορές και θα συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα 
πρέπει να παρίστανται στη συνάντηση που έχει ορίσει η επιτροπή και την τελευταία 
ηµέρα και ώρα κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για 
λογαριασµού άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή και να προσκοµίσει το νόµιµο 
πληρεξούσιο ή θεωρηµένη από δηµόσια αρχή εξουσιοδότηση. 

3. Οι πλειοδότες θα προσφέρουν τιµή ανά κιλό γάλακτος µε ελάχιστη τιµή εκκίνησης 0,92 
Ευρώ ανά κιλό (πλέον Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιευθυντή του ΙΤΑΠ-
Τµήµατος Γάλακτος  (Α∆Α: 7205ΟΞ3Μ-ΠΘΞ).  

4. Οι πλειοδότες θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού 
µαζί µε την προσφορά τους εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή ταµείου 
παρακαταθηκών και δανείων που θα καλύπτει το 2% της προσφερόµενης αξίας των 
περίπου 13.000 κιλών περίπου γάλακτος. Επίσης να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι 
έλαβαν γνώση των όρων διακηρύξεως τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.   

Ιωάννινα,   05-12- 2017 
    

Αρ.Πρωτ.:  2004/53145 
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5. Η αξιολόγηση των προσφορών και η σύγκριση των προσφεροµένων τιµών θα γίνει από 
την αρµόδια επιτροπή αµέσως µετά την λήξη του διαγωνισµού. 

6. Η κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισµού θα γίνει από την ∆ιευθύντρια  του ΙΤΑΠ 
– Τµ. Γάλακτος µε εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για ολόκληρη 
την παραπάνω ποσότητα γάλακτος που θα παραδίδεται στον πλειοδότη σταδιακά µέχρι 
τη λήξη της παραγωγής του. 

7. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί και πρέπει να προσέλθει εντός (5) 
πέντε ηµερών στα γραφεία του ΙΤΑΠ – Τµ. Γάλακτος για υπογραφή  του σχετικού 
συµφωνητικού. 

8. Σε περίπτωση αρνήσεως από τον τελευταίο πλειοδότη της υπογραφής του παραπάνω 
συµφωνητικού θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

9. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα πρέπει να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 2% της αξίας της παραπάνω 
ποσότητας γάλακτος περίπου 13.000 κιλών για την καλή εκτέλεση των όρων του 
συµφωνητικού. 

10. Η παραλαβή του γάλακτος θα γίνεται µε µέριµνα και µεταφορικό µέσο του πλειοδότη 
από τον ψυκτικό θάλαµο του ΙΤΑΠ – Τµήµατος Γάλακτος. 

11. Η εκκαθάριση του γάλακτος θα γίνεται κάθε µήνα και η πληρωµή του  µέχρι το τέλος 
του επόµενου µήνα. 

12.  Τον πλειοδότη βαρύνει η κράτηση ΦΠΑ.  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

  Η παρούσα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΙΤΑΠ – Τµήµατος 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 18 ∆εκεµβρίου 2017 από ώρα 13.00 έως 14.00 στη Γραµµατεία του ΙΤΑΠ – 
Τµ. Γάλακτος, Εθνικής Αντιστάσεως 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 14.15 στην έδρα του 
ΙΤΑΠ – Τµ. Γάλακτος. 

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

 
 

                                  ∆ρ Ευθυµία Κονδύλη 
                                  Τακτική Ερευνήτρια  
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