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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

     πλεδξίαζε 133ε/05.04.2019      Αξ. Θέκαηνο:  11 

 

Θέκα: «Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 732/10492/04.03.2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Ο δξόκνο ηνπ ηπξηνύ από ηελ Πίλδν 

ζηνλ …Κόζκν», κε αθξσλύκην «Καζθαβάιη Πίλδνπ (Kashkaval Pindos)» θαη 

θσδηθό πξάμεο έξγνπ ΗΠ1ΑΒ-00134, ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο 

αγξνδηαηξνθήο, πγείαο θαη βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ‘‘Ήπεηξνο’’ 2014-2020. Έγθξηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ 

επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε δύν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ».    

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

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 απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΘ Β΄ 

4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 293/22.05.2018) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 3382/171947/18.12.2018 (ΦΔΘ ΝΓΓ 748/14.12.2018) φκνηα. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. 188763/10-10-2011 ΘΑ φπσο 

ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

5.  Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 64 «Απαζσόληζη επιζηημονικού, διοικηηικού και λοιπού 

πποζυπικού Αποδοσέρ», ηος ν. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), όπυρ ιζσύοςν.   

6. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 87 «Τελικέρ και μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Η΄», ηος ν. 

4485/2017,  όπυρ ιζσύοςν.  

7.  Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2, ηος άπθπος 20, ηος ν. 4521/2018 «Ίδπςζη Πανεπιζηημίος 

Γςηικήρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018), ζύμθυνά με ηην οποία “Σην 

άξζξν 13Α ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Τα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα 
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αγξνηηθήο έξεπλαο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Ειιεληθνύ Γεσξγηθνύ 

Οξγαληζκνύ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), πνπ επνπηεύνληαη από ηνλ Υπνπξγό 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο σο πξνο: α) 

ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο απηνύ, β) ηνπο Δηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη ηα 

Επηζηεκνληθά Σπκβνύιηα ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνύ ζεζκηθνύ ηνπο πιαηζίνπ. Σηα ελ ιόγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

δελ εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 

49 παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 34, ηος ν.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018), ζύμθυνα με ηιρ 

οποίερ «…………4. Σηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, 

όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο 

«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν εδάθην: «Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη όπσο πξνβιέπεη ην εηδηθό ζεζκηθό πιαίζην ηνπ 

Οξγαληζκνύ». 

9. Την απιθμ. 21 απόθαζη ηηρ 123ηρ/13.11.2018 Σςνεδπίαζηρ ηος ΓΣ με θέμα  «α) Σρεηηθά κε 

ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνύληαη ζηα 

Ιλζηηηνύηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) Σπγθξόηεζε 

ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-8-2017), 

γηα ηα έηε 2018 θαη 2019». 

10. Ρελ αξηζκ. πξση. 132414/4220/25-09-2018 Απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ  κε ζέκα: “ 

Έληαμε 46 Ξξάμεσλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Δλίζρπζε 

Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, 

ΡΞΔ, πγείαο θαη βηνηερλνινγίαο» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 2267 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Ήπεηξνο 2014-2020»  ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε έληαμε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Ν δξφκνο 

ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην «Θαζθαβάιη Ξίλδνπ (Kashkaval 

Pindos)» θαη θσδηθφ πξάμεο έξγνπ ΖΞ1ΑΒ-00134. 

11. Ρν απφ 06.02.2019  αίηεκα ηεο  επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ν δξφκνο ηνπ 

ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην «Θαζθαβάιη Ξίλδνπ (Kashkaval 

Pindos)» θαη θσδηθφ πξάμεο έξγνπ ΖΞ1ΑΒ-00134, ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Δλίζρπζε 

Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, πγείαο θαη 

βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ‘‘Ήπεηξνο’’ 2014-2020 ην νπνίν 

δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 421/6178/07.02.2019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο 

Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ. 

12. Ρελ ππ΄αξηζκ.: 2809/05.02.2019 ΑΑ:754 ΑΓΑ: 7ΣΣΝΜ3Κ-9Γ3, Απφθαζε Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 10.400,00 επξψ γηα ακνηβή κίαο (1) ζχκβαζεο 
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κίζζσζεο έξγνπ ην έηνο 2019, ηελ ππ΄αξηζκ.: 2812/05.02.2019 ΑΑ:755 AΓΑ:6ΛΘΦΝΜ3Κ-

ΣΚΕ  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 11.700,00 επξψ 

ακνηβή κίαο (1) ζπκβάζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ν 

δξφκνο ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην «Θαζθαβάιη Ξίλδνπ 

(Kashkaval Pindos)» θαη θσδηθφ πξάμεο έξγνπ ΖΞ1ΑΒ-00134, ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 

«Δλίζρπζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, 

πγείαο θαη βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ‘‘Ήπεηξνο’’ 2014-2020 ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ, ηελ κε ππ΄αξηζκ. 10128/28.022019 (ΑΓΑ 

ΤΞΝ8ΝΜ3Κ-ΠΝ) έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  γηα έλαλ γεσπφλν γηα ην έηνο 2020 κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ 5.200,00 επξψ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ν δξφκνο ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν 

ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην «Θαζθαβάιη Ξίλδνπ (Kashkaval Pindos)» θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 

10129/2802.2019 (ΑΓΑ 62ΤΕΝΜ3Κ-11Τ) έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα έλαλ γεσπφλν 

γηα ην έηνο 2020 κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.900,00 επξψ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ν δξφκνο 

ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην «Θαζθαβάιη Ξίλδνπ (Kashkaval 

Pindos)». 

13. Ρελ αξηζκ. 16 απφθαζε ηεο 129εο/21.02.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), 

γηα ην Έξγν «Ν δξφκνο ηνπ ηπξηνχ απφ ηελ Ξίλδν ζηνλ …Θφζκν», κε αθξσλχκην 

«Θαζθαβάιη Ξίλδνπ (Kashkaval Pindos)» θαη θσδηθφ πξάμεο έξγνπ ΖΞ1ΑΒ-00134, ζην 

πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Δλίζρπζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο 

ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, πγείαο θαη βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

‘‘Ήπεηξνο’’ 2014-2020. Έγθξηζε ζχλαςεο δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά 

πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.    

14. Την απιθμ. 732/10492/04.03.2019 Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή 

ππόηαζηρ ππορ ζύνατη δύο (2) ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ 

ηος Έπγος με ηίηλο «Ο δπόμορ ηος ηςπιού από ηην Πίνδο ζηον …Κόζμο», με ακπυνύμιο 

«Καζκαβάλι Πίνδος (Kashkaval Pindos)» και κυδικό ππάξηρ έπγος ΗΠ1ΑΒ-00134, ζηο 

πλαίζιο ηηρ ππόζκληζηρ «Δνίζσςζη Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν για επεςνηηικά έπγα 

ζηοςρ ηομείρ αγποδιαηποθήρ, ςγείαρ και βιοηεσνολογίαρ» ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

‘‘Ήπειπορ’’ 2014-2020. 

15. Τιρ πποηάζειρ πος ςποβλήθηκαν. 

16. Το από 27.03.2019 ππακηικό ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ, πος διαβιβάζηηκε με ηο απιθμ. 

1066/14484/27.03.2019 έγγπαθο ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Αγποηικών Πποφόνηυν.  

17. Ρελ αξηζκ. πξση. 16016/04.04.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ  27.03.2019 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 732/10492/04.03.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν πξνθχπηεη νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  
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Α.  

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΑΟΗΑ  ΡΠΗΟΑΘΖ 

2 ΑΓΑΘΖ  ΓΗΑΛΛΝΙΖ 

3 ΑΟΗΠΡΔΑ ΘΔΝΓΥΟΝ 

  

Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) πξνηάζεηο  ε κία εθ ησλ νπνίσλ δελ πιεξνχζε 

φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα. Ζ θαηάηαμε ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

 

Β. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΑΟΗΑ  ΡΠΗΟΑΘΖ 

2 ΑΓΑΘΖ  ΓΗΑΛΛΝΙΖ 

3 ΑΟΗΠΡΔΑ ΘΔΝΓΥΟΝ 

4 ΙΓΗΑ  ΘΑΟΑΘΥΠΡΑ 

  

Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά πέληε (5) πξνηάζεηο  ε κία εθ ησλ νπνίσλ δελ πιεξνχζε 

φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα. Ζ θαηάηαμε ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

   

2. Ρελ έγθξηζε ησλ αλσηέξνπ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

3.  

Α. Ρελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

Απαζρφιεζε ζηελ ελφηεηα εξγαζίαο «Θαλνληθή παξαζθεπή ηπξηψλ Θαζθαβάιη θαη Νχξδαο»  

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα απνηειέζκαηα ησλ θαλνληθψλ επαλαιήςεσλ ησλ ηπξνθνκήζεσλ ησλ 

δχν ηπξηψλ 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ζηελ Καξία Ρζηξάθε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ  

(15.600,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  ζην 

άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηεο. 
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 Β. Κεηά απφ  ηελ επηινγή ηεο Καξίαο Ρζηξάθε γηα απαζρφιεζε ζην αληηθείκελν Α, ηελ 

αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν:  

  Απαζρφιεζε ζηελ ελφηεηα «Αλαιχζεηο παξαζθεπαζζέλησλ πξντφλησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε κειέηε ησλ ηπξηψλ Θαζθαβάιη θαη Νχξδα σο πξνο ηε θπζηθνρεκηθή ζχζηαζε, ηα 

κηθξνβηνινγηθά, ξενινγηθά, πηεηηθά,  νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ζηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο. Ππκβνιή ζηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ζηελ Aγαζή Γηαλλνχιε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ  

(15.600,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  ζην 

άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηεο. 

 

Θαηά ηεο  απφθαζεο  ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνχην Ρερλνινγίαο 

Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ, Πνθ. Βεληδέινπ 1, ΡΘ 14123, Ιπθφβξπζε θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 11 απφθαζεο ηεο 133εο/05.04.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

732/10492/04.03.2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». 

Ξξνηάζεηο  πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ  δελ ζα 

γίλνπλ απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη 

ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο   νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ε  αλάδνρνο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Νηθόιανο Καηήο 
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