
 
 
 

 
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα,  (+210) 83.92.000  Fax: (+210) 88.39.341 

 
 

     
 

 
 
  
 

 
  
 
 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

Θέμα: «Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο  

διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: 

«Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση 

της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών 

- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 

5010614 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

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. Τον Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει.  

3. 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) και 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) όμοιες. 

4. Την αριθμ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.». 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
 
Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου 
E-mail: legadv@nagref.gr 
 

Αθήνα, 8-5-2019 
Α.Π.: 21041   

 

 

 

 

Προς:  Ινστιτούτο  
            Κτηνιατρικών Ερευνών  
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5. 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 ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

6. 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.  

7. Τον Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Τον Ν. 4314/2014 για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

9. Την αριθμ. 13 απόφαση της 95ης /7-9-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για 

την έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 576.000,00€.  

10. Την αριθμ. 756/20-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΔΚ7ΛΛ-ΓΓΔ) απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του 

εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 

προϋπολογισμού 465.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5010614. 

11. Το αριθμ. 46434/1-11-2018 σχέδιο διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης διαγωνισμού για 

τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού 

Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης.  

12. Την αριθμ. 27 απόφαση της 111ης/26-4-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για 

την έγκριση υλοποίησης έργου με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020», με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό. 

13. Την αριθμ. 17 απόφαση της 128ης/7-2-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για 

την έγκριση τευχών δημοπράτησης του εν λόγω διαγωνισμού. 

14. Την αριθμ. 47 απόφαση της 134ης/18-4-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

σχετικά με την αποδοχή πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των 

τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη 

βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων». 

15. Το αριθμ. 1092/21012/8-5-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του ΙΚΕ, που αφορά στην αναφορά 

του Δρος Σαμούρη, προέδρου της αρμόδιας επιτροπής όπου δηλώνεται κώλυμα για τη 
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συγκρότηση αυτής και τη σημερινή αποσφράγιση των οικονομικών στοιχείων των 

προσφορών. 

 

 Αποφασίζεται  

 

Η  αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λόγω κωλύματος της 

αρμόδιας επιτροπής,  στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με 

τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού», για την υλοποίηση της πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων 

προϊόντων». Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Οι δυνητικοί προμηθευτές θα ενημερωθούν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την παρούσα 

απόφαση όσο και για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Η παρούσα απόφαση θα μετεγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 
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Θέμα: Ανακοίνωση αναβολής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του αριθμ. 
46434/1-11-2018 διεθνούς διαγωνισμού 

 
 
Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση την αριθμ. 21041/8-5-2019 (ΑΔΑ:  Ω7ΔΦΟΞ3Μ-62Ν ) απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, ανακοινώνει την αναβολής αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών της αριθμ. 46434/1-11-2018 διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 
19PROC004539929) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια 
Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια 
εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση 
γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» ΕΣΠΑ 2014-
2020», MIS 5010614 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω κωλύματος της αρμόδιας επιτροπής. 

 

Οι δυνητικοί προμηθευτές θα ενημερωθούν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την παρούσα 
απόφαση όσο και για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

O Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

 

 

Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 

  Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
 
Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου 
E-mail: legadv@nagref.gr 
 

Αθήνα, 8-5-2019 
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