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Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού 
Διεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ 
11145 – ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Σ. Νικήτας 
Τηλ. 2108392074 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

46577/31-08-2022 
   

 
 

Θέμα:  Τροποποίηση τόπου αποστολής στοιχείων που υποβάλλονται σε φυσική / 
έντυπη μορφή για τον διαγωνισμό με αρ. πρωτ. διακήρυξης 44366/12-08-
2022. 

 

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 υπ’ 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), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 
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. 

3. Την υπ’ 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.». 

4. Την αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) – Ν.Π.Ι.Δ.  

5. Την υπ΄ αριθ. θέματος 09 Απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στελέχη του 
Οργανισμού» (ΑΔΑ: 6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ).  

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η οποία επιβάλλει 
κράτηση ύψους 0,07% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή. 

8. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 
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9. Την με αρ. πρωτ. 44366/12-08-2022 διακήρυξη διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 22PROC011098238). 
10. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΔΙΕΚ 

Ιωαννίνων. 
11. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του τόπου υποβολής των εγγράφων των προσφορών που 

υποβάλλονται σε φυσική / έντυπη μορφή δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων και δεν δημιουργεί εμπόδια σε αυτή. 

 
 

Αποφασίζουμε 

 
1. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής 

προσφορών της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 44366/12-08-2022 και την αναδιατύπωσή του 
ως εξής: 

«Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των 
Προσφορών τα οποία υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλους και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς 
επίσης και τις ενδείξεις: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Προμήθεια νωπού γάλακτος προς τυροκόμηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΙΕΚ 
Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή για το έτος κατάρτισης 2022-2023» με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02/09/2022» 

 

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Γαλακτοκομική Σχολή – ΔΙΕΚ 
Ιωαννίνων 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Ιωάννινα 

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου :……………… 

Στοιχεία Εκπροσώπου:…………………….. 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):………………… 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

2. Προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί ή αποσταλεί επί αποδείξει μέχρι τη δημοσίευση της 
απόφασης τροποποίησης στον τόπο που αναφερόταν αρχικά στη διακήρυξη (Κουρτίδου 
556-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα) δεν απορρίπτονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού όπως και οι υπόλοιπες. 

3. Τη διατήρηση των υπολοίπων όρων του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 44366/12-08-2022 διακήρυξη. 
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4. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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