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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 77ε/07.07.2016 Αξ. Θέκαηνο: 15   
 

Θέκα:  «Μαηαίσζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 4652/09-02-2016 δηαγσληζκνύ κε ζέκα ηελ 

“Εθπόλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε Καλνληζκώλ Οξγαλσηηθήο 

Δηάξζξσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο, Δηαρείξηζεο 

Εξεπλεηηθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Καηάξηηζεο θαη Μειέηε 

Εθαξκνγήο Δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόδεημε ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ σο Δπλεηηθνύ Δηθαηνύρνπ θαη Ελδηάκεζνπ 

Φνξέα ΕΠΑ 2014-2020”». 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314 Α’), όπσο ην άξζξν απηό 

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

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β’ 2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ πνπξγώλ 

Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

919/131869/20-10-2014 (ΦΔΘ Β’ 2889/27-10-2014) θαη 9657/122441/10-11-2015 (ΦΔΘ Β’ 

2537/25-11-2015) όκνηεο.  

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 3079/42636/17.04.2015(Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 270/21.04.2015) απόθαζε ηνπ 

πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ.  

8866/112517/16.10.2015 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 739/20.10.2015), 11361/144942/23.12.2015 (Φ.Δ.Θ. 

ΝΓΓ 942/28.12.2015), 3509/49656/22.04.2016 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 220/26.04.2016) θαη 

5337/71600/22.06.2016 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 325/23.06.2016) απνθάζεηο ηνπ πνπξγνύ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κε ηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ηα κέιε ηνπ πξνζσξηλνύ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-

ΓΖΚΖΡΟΑ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αλσηέξσ  ΘΑ όπσο ηζρύεη. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη  11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ,  ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην  

Γ.Π., πνπ είλαη  αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ, 

εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο.  

5. Ρελ ππ' αξηζ. ζέκαηνο 01 Απόθαζε ηεο 68εο/06-11-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ 

θαηάξηηζε Θαλνληζκώλ Νξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο, Θαηάζηαζεο Ξξνζσπηθνύ, 

Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Γηαρείξηζεο Δξεπλεηηθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ, Έξγσλ 
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Θαηάξηηζεο θαη Ξηζηνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ ηύπνπ Α θαη 

Β, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 45.000,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ (ΑΓΑ ΩΘΔΙΝΜ3Κ-4ΑΩ). 

6. Ρελ κε αξ. ζέκαηνο 3 Απόθαζε ηεο 69εο/04-12-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. κε ζέκα 

«πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 “Θαλνληζκόο Ξξνκεζεηώλ 

Γεκνζίνπ” γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – ΓΖΚΖΡΟΑ αληί ησλ Θαλνληζκώλ Ξξνκεζεηώλ ησλ 

ζπληζηώλησλ Λ.Ξ.Η.Γ. ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ., Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α. ΓΖΚΖΡΟΑ θαη Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.» (ΑΓΑ 

7ΙΠΞΝΜ3Κ-44Ο). 

7. Ρνλ ππ’ αξηζ. πξση. 4652/09-02-2016 δηαγσληζκό κε αληηθείκελν ηελ Δθπόλεζε κειέηεο κε 

αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε Θαλνληζκώλ Νξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο, Νηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο, Γηαρείξηζεο Δξεπλεηηθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Θαηάξηηζεο θαη 

Κειέηε Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόδεημε ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ σο Γπλεηηθνύ Γηθαηνύρνπ θαη Δλδηάκεζνπ Φνξέα ΔΠΞΑ 2014-2020 (ΑΓΑ 

ΩΘ8ΡΝΜ3Κ-ΙΒΕ / ΑΓΑΚ 16PROC003794548). 

8. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκόο Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. 6798/24-02-2016 Απόθαζε Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ πεξί κεηάζεζεο ηεο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 4652/09-02-

2016 δηαγσληζκνύ (ΑΓΑ 6ΟΚΖΝΜ3Κ-Γ). 

11. Ρν γεγνλόο όηη εθ παξαδξνκήο ζην ππόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο πνπ ζπλόδεπε ην θείκελν 

ηεο δηαθήξπμεο απνπζίαδε εληειώο ην θείκελν «Γηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό κε όια ηα απαηηνύκελα από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα 

θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ». 

12. Ρν γεγνλόο όηη νη πεξηζηάζεηο θάησ από ηηο νπνίεο πξνθεξύρζεθε ν δηαγσληζκόο έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί θαη πθίζηαηαη αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθαηξνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο κειέηεο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνλ επηθείκελν ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Νξγαληζκνύ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζήο ηνπο. 

13. Ρελ αξηζκ. 23229/30.06.2016 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

1. Ρε καηαίσζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 4652/09-02-2016 δηαγσληζκνύ κε ζέκα ηελ “Δθπόλεζε 

κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε Θαλνληζκώλ Νξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο, 

Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Γηαρείξηζεο Δξεπλεηηθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ θαη Έξγσλ 

Θαηάξηηζεο θαη Κειέηε Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόδεημε ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

δηαρεηξηζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ σο Γπλεηηθνύ Γηθαηνύρνπ θαη Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα ΔΠΞΑ 2014-2020”, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ κεηαβιεζεί νη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο 

πξνθεξύρζεθε ν δηαγσληζκόο θαη πθίζηαηαη αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνλ επηθείκελν ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Νξγαληζκνύ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζήο ηνπο. 
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2. Ρελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζην Ξξόγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ. 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν 

                Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ..                                    Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ..  
 

 

                   Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                              Δξ Γεώξγηνο Καξέηζνο 
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