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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

& ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θεσσαλονίκη, 28-02- 2018 

Α. Π. : 585 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 

425/14-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αναθέσεις έργου σε 

τέσσερις (4) αναδόχους, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος 

AGROCYCLE (690142) με τίτλο «Sustainable techno-economic solutions for the 

agricultural value chain». 

 

 Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου 

-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης»  (ΦΕΚ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Την έκδοση της αριθμ 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΥΑ των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.».  

4. Την αριθμ. 15β Απόφαση της 48ης/7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

«Εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) ΚΥΑ των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.» - 

Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 

5. Την αριθμ. 30 απόφαση της 56ης/20-02-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, και 

την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με την αρ. 11Β απόφαση της 73ης/23-03-2016 

Συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού, και το αρ. 38504/21-11-2016 έγγραφο του 

Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας του ΔΣ του Οργανισμού, σχετικά με το καθεστώς 

απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων/ έργων, των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού και τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους 

Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας  

6. Το αριθμ. 407/13-02-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του επιστημονικά υπεύθυνου Δρ. 

Δημητρίου Κατσαντώνη, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, δύο Γεωπόνων, ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας και ενός Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) 

με τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009,όπως ισχύουν.  

8. Τις διατάξεις  του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.  

9. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν. 

ΑΔΑ: ΩΖΧΒΟΞ3Μ-ΜΓΡ
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10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2006. 

11. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. 

12. Την αριθμ. 2082/25-01-2018 με Α.Α 467 ΑΔΑ Ω9ΥΩΟΞ3Μ-ΠΒΥ, ΑΔΑΜ: 18REQ002592893 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά με τη δέσμευση του ποσού των 47.280,00 € και 

την αριθμ. 4511/30-01-2018 με ΑΔΑ: 6ΝΓΝΟΞ3Μ-ΠΨΞ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

για το έτος 2019, σχετικά με τη δέσμευση του ποσού των 42.400,00 €, για την αμοιβή των 

τεσσάρων αναδόχων, δύο Γεωπόνων, ενός Τεχνολόγου Γεωπονίας, και ενός Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) 

με τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain». 

13. Την ανάγκη υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο: 

«Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain». 

14. Την αριθμ. 408/13-02-2018 ΑΔΑ: 6ΨΘ5ΟΞ3Μ-9Ρ6 απόφαση του Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την 

έγκριση έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς 

σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, 

για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με 

τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain» και τον 

ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων. 

15. Την αριθμ. 425/14-02-2018 ΑΔΑ: 6Χ88ΟΞ3Μ-5Γ0 ΑΔΑΜ:18PROC002682157 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

17. Το από 27-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων του ΙΓΒ&ΦΠ της 

ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

18. Την αριθμ 581/28-02-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά 

υπεύθυνου ότι στο πρόσωπο της κ. Καλλιόπης Καδογλίδου δεν συντρέχουν οι 

απαγορεύσεις του ΠΔ 164/2004. 

19. Την αριθμ 582/28-02-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά 

υπεύθυνου ότι στο πρόσωπο της κ. Αγγελικής Μυγδαλιάς δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις 

του ΠΔ 164/2004. 

20. Την αριθμ 583/28-02-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά 

υπεύθυνου ότι στο πρόσωπο του κ. Αργυρίου Καλαϊτζίδη δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις 

του ΠΔ 164/2004. 

21. Την αριθμ 584/28-02-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά 

υπεύθυνου ότι στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σταυρακούδη δεν συντρέχουν οι 

απαγορεύσεις του ΠΔ 164/2004. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  

1. Η έγκριση του από 27-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων με την 

επισήμανση ότι οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν και αξιολογήθηκαν για το έργο που δήλωσαν.  

 
2. Η ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για το 1ο Έργο της Πρόσκλησης:  

 

ΚΑΤΑ- 
ΤΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥ- 
ΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΑΛΗ  
ΓΝΩΣΗ  
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥ- 
ΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1 Καδογλίδου 
Καλλιόπη 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις 

2 Μαυρίδης  
Αβραάμ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί μερικώς 
τις προϋποθέσεις. 
Η εξειδίκευσή και 
η εμπειρία του 
δεν είναι η 
απαιτούμενη  
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3. Η ανάθεση του 1ου έργου με αντικείμενο α) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των 

πειραματικών στο αγρόκτημα της Θέρμης και στο αγρόκτημα του Καλοχωρίου, β) τη 

συλλογή φυτικών δειγμάτων και δειγμάτων σπόρων, γ) την προετοιμασία και τις αναλύσεις 

της διαδικασίας κομποστοποίησης, δ) τη μικροβιολογική ανάλυση των δειγμάτων από την 

κομποστοποίηση και των δειγμάτων εδάφους που θα συλλέγονται από τα πειραματικά 

τεμάχια, ε) τη διεξαγωγή αναλύσεων στο εργαστήριο στα συλλεγμένα δείγματα και τις 

χημικές αναλύσεις σε φυτικά δείγματα και δείγματα εδάφους, στ΄) τη συγγραφή και την 

ανάλυση των δεδομένων καθώς και τη συγγραφή σχετικών εκθέσεων προόδου, στην κ. 

Καλλιόπη Καδογλίδου, του Ιωάννη, Γεωπόνου, με Α.Δ.Τ.:ΑΑ 257072, και Α.Φ.Μ.: 

103986742, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως 

τις 31-05-2019, έναντι του ποσού των 27.280,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

κρατήσεων, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της. 

 

 

4. Η  ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για το 2ο Έργο της Πρόσκλησης: 

 

 
ΚΑΤΑΤ
ΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΑΛΗ  
ΓΝΩΣΗ  
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ  ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΔΗΜΟΣΙ-
ΕΥΣΕΙΣ 

1 Μυγδαλιά 
Αγγελική  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες 
τις 
προϋποθέσεις 
και είναι η 
μοναδική 
υποψήφια. 

 

 

5. Η ανάθεση του 2ου έργου με αντικείμενο α) τη συμμετοχή στην παρακολούθηση των 

πειραματικών στο αγρόκτημα της Θέρμης και στο αγρόκτημα του Καλοχωρίου, β) τη συλλογή 

μετρήσεων των αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, γ) την προετοιμασία και την 

παρασκευή διαφόρων κλασμάτων ρυζιού και τη διεκπεραίωση ποιοτικών αναλύσεων, δ) τη 

βελτιστοποίηση πειραματικών αρτοποιήσεων και μακαρονοποιίας, ε) τον προσδιορισμό των 

θρεπτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων, στ΄) τις 

αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού βιοδραστικών ουσιών, ζ) την επεξεργασία των 

πειραματικών δεδομένων και τη συγγραφή των σχετικών εκθέσεων προόδου, στην κ. 

Αγγελική Μυγδαλιά, του Σωτηρίου, Γεωπόνου, με Α.Δ.Τ.:ΑΚ 886613, και Α.Φ.Μ.: 
032827440, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 

31-05-2019, έναντι του ποσού των 22.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

κρατήσεων, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της. 

 

 

6. Η ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για το 3ο Έργο της Πρόσκλησης: 

 

 
ΚΑΤΑΤ
ΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΟ 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΚΑΛΗ  
ΓΝΩΣΗ  
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Καλαϊτζίδης 
Αργύριος  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις και 
είναι ο μοναδικός 
υποψήφιος..  

 

 

7. Η ανάθεση του 3ου έργου με αντικείμενο α) την παρακολούθηση των πειραματικών στο 

αγρόκτημα της Θέρμης και στο αγρόκτημα του Καλοχωρίου, β) τη συλλογή φυτικών 

δειγμάτων και δειγμάτων σπόρων, γ) το ψεκασμό των πειραματικών και τη ζιζανιοκτονία, δ) 

την προετοιμασία και τις αναλύσεις σε διαδικασία κομποστοποίησης, ε) την προετοιμασία και 

τον έλεγχο της διαδικασίας κομποστοποίησης, στ΄) τη συλλογή και τις εργαστηριακές 
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αναλύσεις φυτικών δειγμάτων, ζ) τη συγκομιδή των τελικών προϊόντων, η) τη συγγραφή 

εκθέσεων και τη στατιστική ανάλυση δεδομένων, στον κ. Καλαϊτζίδη Αργύριο, του 

Νικολάου, Τεχνολόγο Γεωπονίας, με Α.Δ.Τ.:ΑΒ 154324, και Α.Φ.Μ.:143277563, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 31-05-2019, έναντι του 

ποσού των 20.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, το οποίο θα του 

καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του. 

 

 

8. Η ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για το 4ο Έργο της Πρόσκλησης: 

 

 
ΚΑΤΑΤ
ΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΜΕΝΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥ 
ΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΔΗΜΟΣΙ-
ΕΥΣΕΙΣ 

 

1 Σταυρακούδης 
Δημήτριος  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις και είναι ο 
μοναδικός υποψήφιος.. 

 

 
9. Η ανάθεση του 4ου έργου με αντικείμενο ως εξής: α) την ανάλυση και τη μοντελοποίηση 

των δεδομένων που συλλέχθηκαν τα έτη 2016 και 2017, β) τον υπολογισμό και την 
ανάλυση δεικτών τηλεπισκόπησης των πειραματικών αγρών λίπανσης του 
προγράμματος, γ) τη δημιουργία και ανάλυση εποχικών χαρτών διαφοροποίησης, ως 
προς τη βιομάζα, τη φωτοσύνθεση, τη θρέψη και την απόδοση σε επίπεδο αγρού, δ) το 
χειρισμό μέσων τηλεπισκόπησης (drones, UAV κτλ), και ε) τη συγγραφή και την 
ανάλυση των δεδομένων καθώς και τη συγγραφή σχετικών εκθέσεων προόδου, στον 
ανάδοχο κ. Δημήτριο Σταυρακούδη, του Γεωργίου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 413929, και Α.Φ.Μ.: 112490261, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσ/νίκης, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως 31-05-2019, έναντι 
του ποσού των 20.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, το οποίο 
θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του. 

 

 
                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π.  

  

 

 

                 Δρ Ελένη Μαλούπα 

                 Τακτική Ερευνήτρια  
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