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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 113η/24.05.2018 Αρ. Θέματος: 02 

 

 

Θέμα: Χορήγηση έγκρισης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα 

στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα και τον Εκτελεστικό Οργανισμό στο πλαίσιο του 

προγράμματος προώθησης για την Φέτα Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στις 

αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. 

 

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) και 1437/69301/15-05-2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18-05-2018) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθ. 1487/72721/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε προσωρινός Πρόεδρος Δ.Σ. ο 

Καθηγητής Νικόλαος Κατής. 

4. Την υπ’ αριθ. 1488/72724/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος 

ο Αθανάσιος Μπακαλέξης. 

5. Την υπ’ αριθ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ 

όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ 

Β΄2284/13-10-2011), 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. 

7. 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)». 

8. Την υπ΄ αριθ. 65η /27&28-07-2015, αρ. θεμ. 01 (ΑΔΑ 74ΙΜΟΞ3Μ-ΤΩΠ), Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Α. Τροποποίηση των παραγράφων 3,4,5 της αριθμ. 7β εκτός 

ημερησίας διάταξης απόφασης της 51ης / 19-12-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. Β. Επιβεβαίωση της 

εφαρμογής (εσωτερικών) Κανονισμών των φορέων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΛ.Γ.Ο. – 

ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι την κατάρτιση και θέση σε εφαρμογή ενιαίων κανονιστικών πλαισίων. Γ.  

Εφαρμογή των Κανονισμών Προμηθειών των συγχωνευθέντων στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 
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Οργανισμών για τις προμήθειες του Οργανισμού. Δ. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ε. Κατάργηση 

ισχύος αποφάσεων – Εξαιρέσεις. 

9. Την υπ΄ αριθ. θέματος 11Α Απόφαση της 73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού με θέμα «Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και τροποποίηση των 

επιμέρους παραγράφων της 01/65ης/27&28.07.2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» 

(ΑΔΑ: ΩΥΡΜΟΞ3Μ-5ΓΓ).  

10. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις 

(CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

11. Την από 13.04.2017 Διά περιφοράς Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Προώθηση 

της Φέτας ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή αγορά και σε Τρίτες Χώρες, μέσω αξιοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Προώθησης του Κανονισμού (EE) 

1144/2014». 

12. Την με αρ. θέματος 09 Απόφαση της 92ης/08-06-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Σχετικά με την 

υποβολή πρότασης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ». 

13. Την υπ’ αριθ. C(2017) 6934/19-10-2017 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 

επιλογή των απλών προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση γεωργικών προϊόντων για το 

2017 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 91/113219/26-10-2017 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών και 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασης απλού προγράμματος 2017 για την προώθηση 

γεωργικών προϊόντων με κωδικό 779712 – PDO FETA. 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 49308/14-11-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης σε βάρος  του 

Προϋπολογισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ επόμενων ετών αρχής 

γενομένης το έτος 2018 για την «Παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού καθώς και 

φορέα αξιολόγησης για το Πρόγραμμα Προώθηση της Ευρωπαϊκής Φέτας ΠΟΠ «European PDO 

Feta. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. 

16. Την με αρ. πρωτ. 3000/122456/28-11-2017 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ 6Κ154653ΠΓ-Ο2Δ) 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το 

Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας (ΑΔΑ 6ΤΠΚΟΞ3Μ-Ν47 / ΑΔΑΜ 17PROC002334992). 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 54512/12-12-2017 παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’ 

αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4274/26-01-2018 Κοινή Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος 

Συμβούλου «Αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 

διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το 

Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 

20. Την με αρ. θέματος 13 εκτός ημερήσιας διάταξης Απόφαση της 102ης/07-02-2018 συνεδρίασης 

του Δ.Σ. «Έγκριση (μετέγκριση) της με αριθμ. πρωτ. 4274/26-01-2018 Κοινής Απόφασης του 

Προέδρου Δ.Σ. & του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα: «Αποτελέσματα της πρώτης 

αξιολόγησης του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. 

Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 
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21. Την με αρ. θέματος 01 Απόφαση της 104ης/22-02-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. «Αποτελέσματα 

της δεύτερης φάσης αξιολόγησης του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού με 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της 

φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Γαλλίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» η οποία κοινοποιήθηκε αυθημερόν μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. 

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11198/06-03-2018 πρόσκληση προς την εταιρεία SOPEXA S.A. για την 

υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2018. 

23. Τα από 15/3/2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της εταιρείας SOPEXA 

S.A. 

24. Το Πρακτικό της 6ης/15-03-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την οποία 

αποσφραγίσθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της εταιρείας SOPEXA S.A. 

σύμφωνα με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13068/16-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

26. Το από 16/03/2018 απαντητικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας. 

27. Το Πρακτικό της 7ης/16-03-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το 

οποίο προτείνεται, κατά πλειοψηφία, να κριθεί ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 52033/28-11-2017, 

βασιζόμενη και στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τα θέματα που τέθηκαν στο υπ’ 

αριθ. πρωτ. 13068/16-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμά της. 

28. Τις προβλέψεις των παρ. 10 και 11 του Υποδείγματος Ι του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 

419/18559/17-2-2017 (ΦΕΚ 855/Β/16-03-2017) Κοινής Απόφασης Υπουργών Εξωτερικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των Καν (ΕΕ) 

1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση 

Καν(ΕΕ)2015/1829 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν (ΕΕ)2015/1831 της Επιτροπής, 

σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 

αγορά και σε τρίτες χώρες» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται πως  

«10. Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων και η Δ/νση 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ως αρμόδιες αρχές, προβαίνουν σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του 

εκτελεστικού οργανισμού από την προτείνουσα οργάνωση και εκδίδουν σχετικό πρακτικό. Στη 

συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων δίνει τη 

σχετική έγκριση και η προτείνουσα οργάνωση προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με τον 

εκτελεστικό οργανισμό. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η διαδικασία επιλογής εκτελεστικού 

φορέα, η προτείνουσα οργάνωση οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρμόδιων 

αρχών.  

11. Σε συνέχεια της έγκρισης της διαδικασίας επιλογής του εκτελεστικού οργανισμού, η 

προτείνουσα οργάνωση υπογράφει σύμβαση με τον εκτελεστικό οργανισμό η οποία 

κοινοποιείται στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων.» 

29. Την με αρ. θέματος 03 Απόφαση της 106ης/15&16-03-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ «Επικύρωση αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τον 

υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get 

real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. 

30. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 13550/19-03-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. 

το ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς τη Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των διαγωνισμών που 
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αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών εκτελεστικών οργανισμών και φορέων αξιολόγησης για την 

προβολή της φέτας σε αγορές επιλεγμένων χωρών της ΕΕ, της Αμερικής και του Καναδά» », επί 

του οποίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απάντηση. 

31. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 626/42823/22-03-2018 έγγραφο του Τμήματος Εμπορικών Ροών και 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εξέλιξη 

διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών εκτελεστικών οργανισμών και φορέων αξιολόγησης 

των προγραμμάτων προβολής φέτας». 

32. Την με αρ. θέματος 01 Απόφαση της 108ης/23.03.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Κατακύρωση 

του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get 

real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 663/45563/23-03-2018 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών και 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αίτημα 

παράτασης προθεσμίας υπογραφής Συμβάσεων Προγραμμάτων Προώθησης Φέτας». 

34. Την με αρ. αναφοράς agri.ddg1.b.1(2018)/MAL/1835403/26-03-2018 επιστολή της Γ.Δ. για τη 

Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας 

υπογραφής σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ για τα προγράμματα προβολής της φέτας (ID 779712/PDO–FETA and 778704/PDO-

FETA) ως τις 13/04/2018. 

35. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14682/26-03-2018 επιστολή προς το Τμήμα Εμπορικών Ροών και 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποίησης 

αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με την κατακύρωση των υπ’ αριθ. 52033 και 52037/28-11-2017 

διαγωνισμών. 

36. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 692/29-03-2018 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών και Προώθησης 

Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατεπείγουσες υποδείξεις 

αρμοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ προς τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

άρθρου 10 του Υποδ. Ι, του Παραρτ. Ι της ΚΥΑ 419/18559/2017 (Β΄ 855)» με το οποίο 

υποδεικνύεται στην αναθέτουσα αρχή ο αποκλεισμός της εταιρείας SOPEXA S.A. διότι δεν 

δήλωσε ως όφειλε την προηγούμενη εμπλοκή της στο προπαρασκευαστικό στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

37. Την οφειλόμενη (σύμφωνα με το σημείο 26) συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των αρμοδίων 

αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε όσα αναφέρονται στην 

επιστολή των κατεπειγουσών υποδείξεων άμεσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

σύναψης της σύμβασης, λόγω της ταχθείσας προθεσμίας 13/04/2018. 

38. Την υπ’ αριθ. 20 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

«Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (αρ. 

απόφασης 42/30-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 

39. Την υπ’ αριθ. 23 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

«Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» (αρ. απόφασης 3/24-01-2018 της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 

40. Την με αρ. θέματος 01 Απόφαση της 109ης/02.04.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Επανεξέταση 

της αριθμ. 01 απόφασης της 108ης/23.03.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Κατακύρωση 

του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get 

real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας»». 

ΑΔΑ: ΩΒΟ5ΟΞ3Μ-ΓΧΤ



Απόφαση Δ.Σ. θέμα 02/113ης/24.05.2018   Σελίδα 5 από 8 

41. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16138/03-04-2018 επιστολή Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» προς το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

42. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 907/04-04-2018 απάντηση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων στο με α.π. 16138/03-04-2018 έγγραφό μας. 

43. Τις από 04-04-2018 ηλεκτρονικά παρασχεθείσες διευκρινίσεις της εταιρείας SOPEXA S.A. (αρ. 

αναφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 1318032) οι οποίες διαβιβάστηκαν και στο ΥΠΑΑΤ. 

44. Το ότι σύμφωνα με τις κατεπείγουσες υποδείξεις των αρμοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ, έχουν 

εφαρμογή οι λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ζ και η του ν. 

4412/2016, που προβλέπουν τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό για υποβολή ψευδούς δήλωσης στο 

ΕΕΕΣ, άλλως για εξ αμελείας παροχή παραπλανητικών πληροφοριών. 

45. Το ότι στο από 04-04-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  του Γενικού Γραμματέα του 

ΥΠΑΑΤ, μετά τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις εκ μέρους της εταιρείας SOPEXA S.A., σημειώνεται 

ότι οι απόψεις της αρμόδιας αρχής εκφράστηκαν με το υπ’ αριθμ. 692/48509/29-03-2018 

έγγραφό της. 

46. Την με αρ. θέματος 01 Απόφαση της 110ης/05.04.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Εξέταση 

διευκρινίσεων του αναδόχου για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμό με 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της 

φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Γαλλίας». 

47. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16671/05-04-2018 έγγραφο με θέμα «Κοινοποίηση της με αρ. θέματος 01 

απόφασης της 110ης/05-04-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-

2018 διαγωνισμό». 

48. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16673/05-04-2018 επιστολή του Προέδρου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς 

τον Γεν. Γραμματέα ΥπΑΑΤ με αντικείμενο την κοινοποίηση των υπ’ αριθ. 1 και 2 Αποφάσεων 

της 110ης/05.04.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

49. Την από 13/4/2018 κατατεθείσα προσφυγή της εταιρείας SOPEXA S.A. η οποία κοινοποιήθηκε 

αυθημερόν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

50. Την με αρ. αναφοράς agri.ddg1.b.1(2018)2189719/13-04-2018 επιστολή της Γ.Δ. για τη 

Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας 

υπογραφής σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ για τα προγράμματα προβολής της φέτας (ID 779712/PDO–FETA and 778704/PDO-

FETA) ως τις 13/05/2018. 

51. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 979/16-04-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του ΥπΑΑΤ με θέμα 

«Παράταση της προθεσμίας υπογραφής των συμβάσεων για τα προγράμματα με ID 

779712/PDO FETA και ID 778704/PDO FETA». 

52. Το από 16/04/2018 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Προδικαστικές προσφυγές (2) του 

Οικονομικού Φορέα SOPEXA κατά των αποφάσεων 1/5-4-18 και 2/5-4-2018 αντίστοιχα για τις 

με αριθμ. 52033/28-11/2017 και 52037/28-11-2017 διακηρύξεις με θέμα την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ» το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην προσφεύγουσα και στην εταιρεία 

ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

53. Την υπ’ αριθ. 455/2018 Πράξη Προέδρου 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί ορισμού εξέτασης 

προσφυγής και εισηγητή. 

54. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17573/17-04-2018 επιστολή προς την εταιρεία ΝΟΒΑΣΕΡΤ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με θέμα 

«Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 

52033/28-11-2018». 
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55. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17705/18-04-2018 επιστολή προς την Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Αίτημα μη λήψης 

προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την κατατεθείσα 

προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ αριθ. 52033/28.11.2017 Διακήρυξης του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την «Παροχή εκτελεστικού οργανισμού για το 

Πρόγραμμα: Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας» από την εταιρεία SOPEXA S.A.». 

56. Τα από 19/4/2018 ηλεκτρονικά κατατεθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου από την 

εταιρεία ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ. 

57. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18190/20-04-2018 υποβολή έντυπων δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου της εταιρείας ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

58. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18594/23-04-2018 επιστολή προς την Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Κοινοποίηση 

απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 52033/28.11.2017 

Διακήρυξης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την «Παροχή εκτελεστικού 

οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις 

αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας» από την εταιρεία SOPEXA 

S.A.». 

59. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18813/24-04-2018 επιστολή προς την Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Παράθεση 

πρόσθετων στοιχείων συμπληρωματικά στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18594/23-04-2018 έγγραφο του 

ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» σχετικά με την κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή που υποβλήθηκε 

κατά της υπ’αριθ. 52033/28.11.2017 Διακήρυξης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» για την «Παροχή εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της 

Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Γαλλίας» από την εταιρεία «SOPEXA S.A.». 

60. Το Πρακτικό της 8ης/25-04-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την οποία 

αποσφραγίσθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΝΟΒΑΣΕΡΤ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με 

το γνωμοδοτείται ότι τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διακήρυξης. 

61. Το από 2/5/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εισηγήτριας των προσφυγών με 

Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 349 και 353/16.04.2018 με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις. 

62. Την υπ’ αριθ. 493/2018 τροποποιητική Πράξη Προέδρου 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί 

ορισμού εξέτασης προσφυγής και εισηγητή. 

63. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20499/04-05-2018 επιστολή προς την Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Παροχή 

διευκρινίσεων». 

64. Την 365/2018 Απόφαση 1ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. η οποία κοινοποιήθηκε στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

στις 10/5/2018 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 21418. 

65. Την με αρ. θέματος 01 Απόφαση της 112ης/09&10.05.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

«Κατακύρωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. 

Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 

66. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21425/10-05-2018 έγγραφο με θέμα «Κοινοποίηση της με αρ. θέματος 01 

απόφασης της 112ης/09&10.05.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-

11-2018 διαγωνισμό». 

67. Την από 10/05/2018 κατατεθείσα προσφυγή της εταιρείας SOPEXA S.A. 
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68. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21429/10-05-2018 επιστολή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών 

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς το Τμήμα Εμπορικών Ροών & Προώθησης Προϊόντων του 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την διαβίβαση αποφάσεων 

κατακύρωσης των διαγωνισμών για ανάθεση εκτελεστικών οργανισμών των δράσεων προβολής 

της φέτας στις αγορές του εξωτερικού. 

69. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21474/11-05-2018 επιστολή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας 

Δ.Σ.του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς το Τμήμα Εμπορικών Ροών & Προώθησης Προϊόντων του 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την διαβίβαση δύο (2) νέων 

προδικαστικών προσφυγών / ενστάσεων της εταιρείας SOPEXA στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών για τους διαγωνισμούς που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών 

εκτελεστικών οργανισμών των δράσεων προβολής της φέτας στο εξωτερικό. 

70. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21678/11-05-2018 επιστολή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. 

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς το Τμήμα Εμπορικών Ροών & Προώθησης Προϊόντων του 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την υποβολή αιτήματος παράτασης 

προθεσμιών για την υπογραφή της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ που θα αφορά στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων προβολής της φέτας ΠΟΠ στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, 

της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. 

71. Το από 11/05/2018 έγγραφο της εταιρείας NOVACERT με θέμα «Παροχή σχεδίου σύμβασης 

όσον αφορά τον διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού 

για το πρόγραμμα «Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της 

Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 

72. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21672/11-05-2018 επιστολή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. 

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προς την εταιρεία ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με θέμα «Διαβίβαση σχεδίου σύμβασης που 

αφορά στον υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2017 διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. 

Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας». 

73. Το από 14/05/2018 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ 

αριθμ. 01/10-05-2018 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – «Δήμητρα», για την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το 

πρόγραμμα: Προώθησης της φέτας ΠΟΠ « Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της 

Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας από την εταιρεία SOPEXA». 

74. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21879/14-05-2018 επιστολή προς την Α.Ε.Π.Π. με θέμα «Αίτημα μη λήψης 

προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την από 10/05/2018 

κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ αριθ. 52033/28.11.2017 Διακήρυξης του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την «Παροχή εκτελεστικού οργανισμού για 

το Πρόγραμμα: Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της 

Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας» από την εταιρεία «SOPEXA S.A.»». 

75. Την υπ’ αριθ. 430/702354-5/11-05-2018 εκδοθείσα εκ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της εταιρείας ΝΟΒΑΣΕΡΤ Ε.Π.Ε.  ποσού 

133.755,00 ευρώ η οποία παρελήφθη στις 14/05/2018 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. Κ.Υ. 21824. 

76. Την με ημερομηνία 11/05/2018 επιστολή της εταιρείας ΝΟΒΑΣΕΡΤ Ε.Π.Ε. η οποία παρελήφθη 

στις 14/05/2018 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. Κ.Υ. 21825 με την οποία απεστάλλησαν 

υπογεγραμμένες συμβάσεις. 

77. Την Α223/2018 Απόφαση 6ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. η οποία κοινοποιήθηκε στον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ στις 15/5/2018. 
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78. Την 378/2018 Απόφαση 6ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. η οποία κοινοποιήθηκε στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

στις 15/5/2018. 

79. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1032/68330/14-05-2018 έγγραφο του Τμήματος Εμπορικών Ροών & 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διαδικασία 

επιλογής Οργανισμών Εκτέλεσης των δύο προγραμμάτων προώθησης της φέτας ΠΟΠ «Feta 

PDO. Let’s get real!» στις αγορές α) των ΗΠΑ και του Καναδά (αριθμός έγκρισης 779704) και β) 

του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Γερμανίας (αριθμός έγκρισης 779712)». 

80. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21919/16-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. 

του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Επιλογή Εκτελεστικών Οργανισμών των προγραμμάτων 

προώθησης της φέτας ΠΟΠ». 

81. Το υπ’ αριθ. 22192/15-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο κοινοποιήθηκαν στο Τμήμα Εμπορικών Ροών & Προώθησης 

Προϊόντων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι υπ’ αρ. 378/2018, 379/2018 

και Α223/2018, Α224/2018 αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 

82. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1110/73824/23-05-2018 επιστολή του Τμήματος Εμπορικών Ροών & 

Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση 

διαδικασίας επιλογής Οργανισμών Εκτέλεσης των δύο προγραμμάτων προώθησης της φέτας 

ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές α) των ΗΠΑ και του Καναδά (αριθμός έγκρισης 

779704) και β) του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Γερμανίας (αριθμός έγκρισης 779712)» η 

οποία παρελήφθη αυθημερόν και έλαβε αρ. πρωτ. 23459, με την οποία γνωστοποιήθηκε πως 

κατόπιν απαντητικής επιστολής του Επιτρόπου με την οποία γίνεται αποδεκτό το αίτημα 

παράτασης που υπέβαλε ο Υπουργός για την καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έως 25-05-2018, όσον αφορά τα δύο εγκεκριμένα 

Προγράμματα Προώθησης ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ, εγκρίνεται η διαδικασία επιλογής του εκτελεστικού 

οργανισμού ΝΟΒΑΣΕΡΤ Ε.Π.Ε. και παρακαλείται ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ όπως προβείτε στη 

σύναψη των συμβάσεων με τον επιλεγέντα εκτελεστικό οργανισμό και την άμεση κοινοποίηση 

στην Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις του ΕΛΓΟ με το ΥΠΑΑΤ 

έως τις 25.05.2018.  

83. Την αριθμ. 23464/23.05.2018 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

Την χορήγηση έγκρισης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ και την εταιρεία ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην οποία κατακυρώθηκε ο υπ’ αριθ. πρωτ. 52033/28-11-2018 

διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: 

Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Γαλλίας. 

     Ακριβές αντίγραφο 

       Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 

 

           Αικατερίνη Νίκου                                  Καθηγητής Νικόλαος Κατής 

 

ΑΔΑ: ΩΒΟ5ΟΞ3Μ-ΓΧΤ
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