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                                                                ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ 

                      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

                                                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Για την  εκποίηση  εξήντα πέντε (65) κριών, επτά (7) προβατίνων, τεσσάρων (4) αγελάδων 

& τριών (3) μοσχαριών CPV- 03322100-3 , 03321100-6   NUTS EL-524             

 

 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7.000.00  €) 

Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει 

συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που 

θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση εξήντα  πέντε  (65) κριών με τιμή εκκίνησης 

0,40 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ  , επτά (7) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,85 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ 

, τεσσάρων (4) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,00 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ & τριών (3) μοσχαριών 

αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 23-01-2019 ημέρα Τετάρτη στις 12:00 

π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου  στην Παραλίμνη Γιαννιτσών. Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται 

δεκτές οι γραπτές προσφορές. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

μετρητά, ύψους 2% (140,00€)  Το  κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Ινστιτούτο  

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (Πληροφορίες τηλ.: 23820-31700, κος Δ.Τσιώκος). 

 

                                       ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) 

κοινοπραξίες προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 370/1995, το οποίο 

ορίζει ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. 

1.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 
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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 υπογράφεται 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 ολοκληρώνει το 

πρακτικό (στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι απόψεις της, σε  περίπτωση ένστασης) και στη 

συνέχεια ο Διευθυντής/Προϊστάμενος  θα εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.   Σε περίπτωση 

που ο πρώτος πλειοδότης, για κάποιο λόγο δεν αποδεχθεί, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος  αποφασίζει 

για την κατακύρωση στον αμέσως επόμενο  πλειοδότη και σε περίπτωση μη αποδοχής αυτού στον 

αμέσως επόμενο κ.ο.κ.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναλαμβάνεται 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 εξετάζεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ.  

2.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

μετρητά  ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας τιμής (140,00 €). 

3.Κάθε πλειοδότης πρέπει να προσφέρει τιμή κατά χιλιόγραμμο ζωντανού βάρους χωριστά για το 

κάθε είδος ζώου που εκποιείται.  

4.Προσφορές γίνονται δεκτές για όλα κατά κατηγορία ζώα που εκποιούνται. Ο κάθε συμμετέχων 

κηρύσσεται πλειοδότης για κάθε ζώο για το οποίο προσέφερε την καλύτερη τιμή. Η πληρωμή των 

ζώων γίνεται την ημέρα παραλαβής τους από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με 

κατάθεση στο λογαριασμό του Ινστιτούτου 6225/0400/34/696 στην Τράπεζα Πειραιώς. 

5.Τα ζώα είναι σταβλισμένα στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής όπου οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να εξετάσουν και εκτιμήσουν αυτά. 

6.Η παράδοση των ζώων θα γίνει μετά από δωδεκάωρη απομόνωση δίχως τροφή και νερό και μέχρι 

της 10
ης

 πρωινής. Η ζύγισή τους θα γίνεται στην πλάστιγγα του Ινστιτούτου . 

7.Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει σε δύο ημέρες από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του να προσέλθει 

στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  για την  υπογραφή της σχετικής συμβάσεως και  να 

καταθέσει εγγύηση ύψους 5% επί της προσφερθείσας τιμής, για την καλή εκτέλεση της ανωτέρω 

συμβάσεως και σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή αυτής να παραλάβει τα κατακυρωθέντα στο 

όνομά του ζώα από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.  

Αν η παραλαβή των ζώων δεν γίνει μέχρι και την τρίτη ημέρα, ο πλειοδότης για κάθε  

παρεχόμενη ημέρα έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα 30,00 € την ημέρα για  

 τα έξοδα διατροφής και μέχρι 6 ημερών. Τη δωδεκάτη ημέρα από την υπογραφή της συμβάσεως από 

τον τελευταίο πλειοδότη, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύησή του εκπίπτεται υπέρ του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση έκπτωσης του πλειοδότη καλείται ο προηγούμενος πλειοδότης και του 

ανατίθεται η προμήθεια των ζώων. Η διαφορά αξίας που προκύπτει, μεταξύ των τιμών του 

καλούμενου πλειοδότη και του έκπτωτου πλειοδότη, παρακρατείται από την εγγύηση συμμετοχής ή 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έκπτωτου πλειοδότη. Αφού παρακρατηθεί το ως άνω ποσό το 

υπόλοιπο επιστρέφεται στον έκπτωτο πλειοδότη, ατόκως.  

8.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων. 

9.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. 
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10.Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή και το Διευθυντή του  

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. 

 

Η παρούσα διακήρυξη  του διαγωνισμού αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

www.elgo.gr  και στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου www.rias.gr καθώς και η περίληψη της στην 

ιστοσελίδα http://www.diavgeia.gov.gr επίσης αναρτάται – με απόδειξη – στον κεντρικό πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου Πέλλας, και στον  πίνακα ανακοινώσεων  του Ινστιτούτου Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη  Γιαννιτσών. 

 

 

 
                                                                                                           

                                                                                                      Ο    Διευθυντής                                                                

                                                         

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
 

                                                                                        

                                                                                                      Δρ. Φανή Χατζήνα 

                                                                                                    Τακτική  Ερευνήτρια                                                                                                      
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