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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 06ε/08.05.2020     Αξ. Θέκαηνο: 41 

 

Θέκα: Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ, 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 136.687,00€ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  

εμνπιηζκνύ ζεξκνθεπίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Improving the 

conservation of the priority plant in the cross border area» - CONSE-PP, ΟΠΣ 

5032907, ζην Γηαζπλνξηαθό Πξόγξακκα INTERREG IPA CBC Διιάδα – 

Γεκνθξαηία ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο 2014-2020. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

5. Σν Ν. 4310/2014 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04.08.2017) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

άξζξα 50-68 θαη άξζξν 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», παξ. 12, 

εδάθην β. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4521/2018 (ΦΔΚ Α΄  38/02.03.2018) «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κεθάιαην Δ, Άξζξν 20 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

Έξεπλα», άξζξα 21-27 «Δπηηξνπέο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο». 
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1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ Α 147/Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σελ αξηζκ. 300488/ΤΓ1244/6-4-2016 (ΦΔΚ 1099/Β/19-4-2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζηφρνπ 

«Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία». 

4. Σελ αξηζκ. 19 απφθαζε (ΑΓΑ: 6Β93ΟΞ3Μ-ΑΦΡ) ηεο 106εο/15&16-3-2018 πλεδξίαζεο ηνπ 

Γ κε ζέκα: «Έγθξηζε πινπνίεζεο έξγνπ ζην πιαίζην Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

INTERREG IPA CBC Διιάδα – Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο 2014-2020 κε ηίηιν: 

«Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» κε αθξσλχκην: 

Conse-pp, κε Κσδηθφ ΟΠ 5032907. 

5. Tελ αξηζκ. 4585/28-1-2020 κε ΑΑ: 606 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 

ΨΡ9ΡΟΞ3Μ-92 θαη ΑΓΑΜ 20REQ006207297 2020-01-28), ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ 

πνζνχ 169.491,88 € ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

6. Σν αξηζκ. 914 /27-3-2020 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλεο Γξ Διέλεο 

Μαινχπα, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ 

ζεξκνθεπίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

7. Σν αξηζκ. 52462/11-12-2018 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο πξνο ην 

Ιλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνχ ηνπ 

ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφθηεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ.  

8. Σα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ εηζήγεζε. 

9. Σελ αξηζ. πξση. 23291/05.05.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ, 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 136.687,00€ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  εμνπιηζκνχ 

ζεξκνθεπίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Improving the conservation of the priority 

plant in the cross border area» - CONSE-PP, ΟΠ 5032907, ζην Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα 

INTERREG IPA CBC Διιάδα – Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο 2014-2020. 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Ιλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ 

ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη θαη ε αλνηθηή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

27 θαη γηα ηηο πξνζεζκίεο ζην άξζξν 121 σο δεκφζηα ζχκβαζε. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο 
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ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη κφλν ηηκήο. 

3. Σνλ νξηζκφ κειψλ θαη ηε ζχζηαζε ησλ αξκνδίσλ επηηξνπψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, σο αθνινχζσο:  

 

A. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ: 

i. Σαθηηθά κέιε 

 Σελ εληεηαικέλε εξεπλήηξηα, Γξ Αηθαηεξίλε Γξεγνξηάδνπ 

 Σνλ εληεηαικέλν εξεπλεηή, Γξ Ισάλλε Γαλφπνπιν 

 Σε δφθηκε εξεπλήηξηα, Γξ Αθξνδίηε Σζάκπαιια 

ii. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

 Σελ εληεηαικέλε εξεπλήηξηα, Γξ Διέλε Σζαιίθε 

 Σνλ δφθηκν εξεπλεηή, Γξ Γεψξγην Σζνθηνπξίδε 

 Σνλ εληεηαικέλν εξεπλεηή, Γξ Απφζηνιν Καιχβα               

 

B. Δπηηξνπή Παξαιαβήο: 

i. Σαθηηθά κέιε 

 Σε δφθηκε εξεπλήηξηα, Γξ. Ηιέθηξα πεξδνχιε, 

 Σνλ δφθηκν εξεπλεηή, Γξ. Γεψξγην Νηίλα, 

 Σνλ ππάιιειν θ. Κσλζηαληίλν Βειηάλε, ΓΔ-ηερληηψλ κεραλνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηαο. 

ii. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

 Σελ εληεηαικέλε εξεπλήηξηα, Γξ. Μαξία Ηξαθιή, 

 Σνλ εληεηαικέλν εξεπλεηή, Γξ. Θσκά Γηηζφπνπιν, 

 Σελ ππάιιειν θα Δπθεκία Γξεγνξηάδνπ ΣΔ-Γεσπφλν. 

 

4. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ελζηάζεσλ, ε εμέηαζή ηνπο γηα ηνλ Οξγαληζκφ θαη νη ελέξγεηεο 

αληηκεηψπηζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ (ΦΔΚ 2284 Β΄/13.10.2011) φπσο ηζρχεη.  

5. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κέρξη θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Σέξθνο Χαξνπηνπληάλ 
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