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Απόθαζε Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ 

Σσλεδρίαζε 08ε/17.06.2020     Αρ. Θέκαηος: 13 

 

Θέκα: Έγθρηζε δηελέργεηας ειεθηροληθού δηαγφληζκού κε αλοηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ 

προκήζεηα ειεθηροληθώλ σποιογηζηώλ θαη ιογηζκηθού εθαρκογώλ γραθείοσ 

γηα ηης αλάγθες σιοποίεζες προγρακκάηφλ θαηάρηηζες λέφλ αγροηώλ. 

 

 

Έτοληας σπόυε : 

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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 1147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

6. Σνλ Καλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 

πκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. 

7. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”. 

8. Σελ κε αξηζκ. πξση. 885/31-1-2019 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ, κε ζέκα «Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεο κε ηίηιν «Γξάζεηο 

Καηάξηηζεο θαη Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ γηα λένπο γεσξγνχο θαη κηθξέο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 

«Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ( ΠΑΑ ) ηεο 

Διιάδαο 2014-2020 γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Αηηηθήο, Γπηηθήο 
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Διιάδαο, Ηπείξνπ, Θεζζαιίαο, Ινλίσλ Νήζσλ, θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Κξήηεο, Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, ηεξεάο Διιάδαο ησλ νπνίσλ νη πξάμεηο εληάρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 1εο 

πξφζθιεζεο ( έηνο 2016 ) θαη 2εο πξφζθιεζεο ηνπ ππνκέηξνπ 6.1 ( έηνο 2018 ), ζην Μέηξν 

01 «Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020». 

9. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 15700/10-03-2020 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Καηάξηηζεο. 

10. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 15705/10-03-2020 αίηεκα αλάιεςεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα 165 

θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 145 επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γξαθείνπ (ΑΓΑΜ 20REQ006443850). 

11. Σηο απφ 12/03/2020 δηαβηβαζζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ζνπίηαο εθαξκνγψλ γξαθείνπ γηα αθαδεκατθή ρξήζε. 

12. Σελ κε α/α 1821 θαη αξ. πξση. 17260/19-03-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο χςνπο 

240.000,00 επξψ (ΑΓΑ 6ΟΤΞΟΞ3Μ-ΟΔΥ / ΑΓΑΜ 20REQ006454282). 

13. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ήδε ε πξνκήζεηα 40 

θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη 21 επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ καδί κε αλάινγεο άδεηεο ρξήζεο 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γξαθείνπ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 39.326,65 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

14. Σελ αξηζ. πξση. 30870/15.06.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Αποθαζίδοσκε οκόθφλα 

1. Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε 

ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο λέσλ αγξνηψλ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κε θξηηήξην κφλν 

ηελ ηηκή θαη κε πξνυπνινγηζκφ 200.673,36 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ 

επηβαξχλζεσλ. 

2. Σελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη πεξίιεςεο απηήο θαη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ α) γηα ηελ έθδνζή ηνπο, θαζψο θαη β) ηελ 

έθδνζε ησλ απνθάζεσλ επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξαθηηθψλ ησλ αξκφδησλ 

επηηξνπψλ ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο ηεο έθδνζεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ή καηαίσζήο ηνπ, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ. 

3. Σε ζπγθξφηεζε Δηδηθήο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο: 

 Ισάλλεο Ξχδεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Βαζίιεην Παιηνχξα. 

 Γεψξγηνο απνπληδάθεο, κε αλαπιεξψηξηα ηε Μαξία Λακπξάθε. 

 Βαζηιηθή Καηζίθε, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Διέλε Μπαιή 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Ισάλλεο Ξχδεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Βαζίιεην Παιηνχξα. 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα εθηειεί ε Βαζηιηθή Καηζίθε, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Διέλε 
Μπαιή. 
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4. Σε ζπγθξφηεζε Δηδηθήο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο: 

 Κπξηαθή Γάιια, κε αλαπιεξσηή ηνλ Μηραήι Υαηδεραξαιάκπνπο. 

 Ισάλλα Καξαθψζηα, κε αλαπιεξσηή ηνλ Κσλζηαληίλν Λαγφ. 

 Καηεξίλα Μηραινπνχινπ, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Αηθαηεξίλε Αιεμάθε. 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε Κπξηαθή Γάιια, κε αλαπιεξσηή ηνλ Μηραήι 
Υαηδεραξαιάκπνπο. 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα εθηειεί ε Ισάλλα Καξαθψζηα, κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Κσλζηαληίλν Λαγφ. 

5. Σελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ ζπλεκκέλνπ αλαζεσξεκέλνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη πεξίιεςεο 

απηήο. 

6. Σελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

Αθρηβές αληίγραθο 

Η Γρακκαηέας ηοσ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. 

 

 

Αηθαηερίλε Νίθοσ Καζεγεηής Σέρθος Χαροσηοσληάλ 
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