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Απόφαση
Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθμ. διακήρυξης
65047/24-12-2019

για

την

προμήθεια

εργαστηριακού

και

λοιπού

ερευνητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving the
conservation of the priority plant in the cross border area - CONSE-PP”,
INTERREG, IPA CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας MIS
5032907.

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 το 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),

Β΄2537/25.11.2015),

893/138106/21.12.2017

9657/122441/10.11.2015

(ΦΕΚ

Β΄

(ΦΕΚ

4800/29.12.2017),

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’
3570/25.09.2019) όμοιες.
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4. Την αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.».
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. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος θ) της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ, σύμφωνα με την
οποία ο Διευθύνων «αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός

ημερησίας διατάξεως, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού στην αμέσως
επόμενη συνεδρίασή του».
7. Την αριθμ. 34 απόφαση της 134ης/18-12-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την
έγκριση τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού ερευνητικού
εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving the conservation of the priority plant
in the cross border area - CONSE-PP”, INTERREG, IPA CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας MIS 5032907.
8. Το άρθρο 121 §5 του ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., σύμφωνα με το οποίο: «Οι

αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.»
9. Το γεγονός ότι, λόγω εκ παραδρομής λάθους θα πρέπει να αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) το ορθό έγγραφο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί ουσιώδες έγγραφο του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθμ. διακήρυξης 65047/24-12-2019 για την
προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού ερευνητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου “Improving the conservation of the priority plant in the cross border area - CONSE-PP”,
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INTERREG, IPA CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας MIS 5032907, σύμφωνα με
το σκεπτικό του άρθρου 121 §5 του ν. 4412/2016, έως την Τετάρτη 5-2-2020, ώρα 11:00.
Η παρούσα απόφαση μετεγκριθεί σε επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ



Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΜΔΗΣ) και θα εκδοθεί με ψηφιακή υπογραφή ώστε να
αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την
ενημέρωση των δυνητικών αναδόχων.
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