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Θέμα:  Αποδοχή πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την 

προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού θερμοκηπίου, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border 

area» με ακρωνύμιο: CONSE-PP, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907, Πρόγραμμα 

INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.   

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιες. 

3. Την αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΠΙΔ». 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως ισχύει, 

σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Απόφαση 
Διευθύνοντος Συμβούλου 

Αθήνα, 6-8-2020 
Α.Π.: 41632 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα τα 

άρθρα 50-68 και άρθρο 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», παρ. 12, εδάφιο β. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄  38/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 20 «Ρυθμίσεις για την 

Έρευνα», άρθρα 21-27 «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας». 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και τη σχετική νομοθεσία για τα δημόσια τεχνικά 

έργα. 

10. Το Ν. 4314/2014 για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

11. Την αριθμ. 300488/ΥΔ1244 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία». 

12. Την αριθμ. 19 απόφαση της 106ης /15 & 16-3-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με την έγκριση 

υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG, IPA CBC Ελλάδα - 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Μεταφορές και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3.: Βιώσιμη Διαχείριση 

προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, με επιστημονικά υπεύθυνη τη 

Δρα Ελ. Μαλούπα. 

13. Tην αριθμ. 4585/28-1-2020 με ΑΑ: 606 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡ9ΡΟΞ3Μ-92Σ 

και ΑΔΑΜ 20REQ006207297 2020-01-28),σχετικά με τη δέσμευση του ποσού 169.491,88 € στο 

πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG ΙΡΑ CBC «ΕΛΛΑΔΑ – Βόρεια Μακεδονία 

2014-2020» με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» 

με ακρωνύμιο: CONSE-PP, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907. 

14. Την αριθμ. 41 απόφαση (ΩΩΕΟΟΞ3Μ-100) της 6ης/8-5-2020 Συνεδρίασης του ΔΣ για την έγκριση 

διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

136.687,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση  εξοπλισμού θερμοκηπίου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εν λόγω έργου.  
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15. Την αριθμ. 30833/15-06-2020 (20PROC006873776) διακήρυξη και την περίληψη της (ΩΙ07ΟΞ3Μ-

9ΝΩ) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με συστημικούς αριθμούς 93594 (για το τμήμα 1) και 

93596 (για το τμήμα 2), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισμού θερμοκηπίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει μόνο τιμής. 

16. Την αριθμ. 36538/13-7-2020 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου  για την κήρυξη ως άγονης 

της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαγωνισμού και την άμεση επαναπροκήρυξη του με τους ίδιους 

όρους και τεχνικές προδιαγραφές. 

17. Την αριθμ. 36551/13-7-2020 διακήρυξη (20PROC007025240 2020-07-14) και την περίληψη 

αυτής ( ΩΘ00ΟΞ3Μ-ΓΩΧ). 

18. Το αριθμ. 2403/4-8-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων του από 4-8-2020 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο, λόγω εκ παραδρομής 

σφαλμάτων στην αποτύπωση των καταληκτικών ημερομηνιών στο κείμενο της διακήρυξης, 

πιθανώς προκάλεσαν σύγχυση στους δυνητικούς αναδόχους και πιθανώς μείωσαν τον 

ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η επιτροπή προτείνει ομόφωνα την κήρυξη του διαγωνισμού με 

συστημικούς αριθμούς 94939 και 94940, ως άγονου και την ΑΜΕΣΗ επαναπροκύρηξή του καθώς 

ο χρόνος είναι οριακός για την υλοποίηση του έργου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ 

 

1. Την αποδοχή του από 4-8-2020 πρακτικού αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας και 

εγκατάστασης εξοπλισμού θερμοκηπίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Improving the 

conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: CONSE-PP, με Κωδικό 

ΟΠΣ 5032907, Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

2014-2020.   

2. Την κήρυξη ως άγονου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. διακήρυξης 36551/13-7-

2020, συστημικούς αριθμούς 94939 και 94940 και την άμεση επαναπροκήρυξη του με σύντμηση 

προθεσμιών (10 ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 

121 του ν. 4412/2016). 

   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

    MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  

Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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