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                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Διενέργεια συνοπτικού  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος 

Παραγωγής 2020 (CPV 03331000-0 NUTS-EL 543) 

1.     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 : 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 
συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση 
πρόβειου γάλακτος παραγωγής του έτους 2020 υψηλής λιποπεριεκτικότητας και 
χαμηλού μικροβιακού φορτίου με τους παρακάτω όρους: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.     Ο συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΙΤΑΠ-Τμήματος 
Γάλακτος , ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής την 9η Δεκεμβρίου 2019 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 0,90 
Ευρώ ανά κιλό (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την απόφαση της Διευθύντριας του ΙΤΑΠ-
Τμήματος Γάλακτος  (ΑΔΑ:6ΖΨΖΟΞ3Μ-ΑΤΠ).  

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,   02-12- 2019 
    

Αρ.Πρωτ.:    3802/60084 
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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 Διευθύντρια  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.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

  Η παρούσα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΙΤΑΠ – Τμήματος 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 9η  Δεκεμβρίου 2019 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 Διευθυντή μετά από σχετική εισήγηση 
της «Επιτροπής προμηθειών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών» του 
ΙΤΑΠ-Τμήματος Γάλακτος.  
            
                          Η Διευθύντρια  

 
 

                                  Δρ Ευθυμία Κονδύλη 
                                  Τακτική Ερευνήτρια  
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