
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     Ημερομηνία 3-7-2017 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ      Α.Π.: 1095/28160 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 947/24563/13-6-2017 

(ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΞ3Μ-ΒΧΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο.  

 

 Έχοντας υπόψη:   

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 

314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 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 Α 180/Α’/22.8.2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με την οποία συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (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. 1 απόφαση της 65ης/27,28-07-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ περί επιβεβαίωσης της εφαρμογής των 

(εσωτερικών) Κανονισμών και των Κανονισμών Προμηθειών των φορέων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού (AΔΑ: 74ΙΜΟΞ3Μ-ΤΩΠ). 

5. Την απόφαση της 70ης/18-01-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΜΑ 20 που αφορά στη 

«Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και 

εξουσιοδότησή του για την κίνηση λογαριασμών του Ινστιτούτου». 

6. Την υπ΄ αριθμ. 1550/42073 19-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΛΟΟΞ3Μ-ΔΦΡ) απόφαση του Διευθυντή του ΙΤΑΠ για τη 

συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μέχρι του ποσού των 

60.000,00 ευρώ και παραλαβών του ΙΤΑΠ για το έτος 2017. 

7. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως 

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

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Β΄/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

όπως εκάστοτε ισχύει, και την αριθμ.1 Απόφαση της 69ης / 4-12-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ περί υιοθέτηση του 

κανονιστικού πλαισίου του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. 

9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10. Την αριθμ. 30 απόφαση της 56ης/20.02.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, σχετικά με το καθεστώς 

απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων/έργων, 
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των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού και τη 

μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.  

11. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009,όπως ισχύουν.  

12. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.  

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

14. Τις διατάξεις του π.δ. 164/2006. 

15. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα 

16. Στοιχεία για το πρόγραμμα έργο «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα 

(τυριά, γιαούρτι, κτλ.) με β-γλυκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας 

Ηπείρου», έγκριση: 6-11-2015, 68η Συνεδρίαση ΔΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρ. θεμ. 34, τροποποίηση: 20-5-2016, 

75η Συνεδρίαση ΔΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρ. θεμ. 15.  

17. Στοιχεία για το πρόγραμμα/έργο «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα 

(τυριά, γιαούρτι, κτλ.) με β-γλυκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας 

Ηπείρου», προϋπολογισμός: 60.393,00 Ευρώ, Στόχος Έργου: Το έργο έχει ως στόχο την προσθήκη β-γλυκανών 

ή ξηρής σκόνης εδωδίμου φαρμακευτικών μανιταριών από βιοτεχνίες παραγωγής μανιταριών της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε low-fat γαλακτοκομικά (κυρίως τυριά). 

18. Το υπηρεσιακό σημείωμα του Επιστημονικού Υπευθύνου Δρ. Κ. Ισραηλίδη με Α.Π.906-23318/6-6-2017. 

19. Την με α.α. 2565/5-12-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 16REQ005512709, ΑΔΑ: 

ΩΜΘΞΟΞ3Μ-ΦΨΝ) για αμοιβή με Σύμβαση έργου ενός ατόμου, γεωπόνου η χημικού για περίπου 6 μήνες το 

έτος 2017, CPV: 73111000-3. 

20. Την με α.α. 31/16-1-2017απόφαση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: ΨΞΓ2ΟΞ3Μ-Α6Α του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ . 

21. Την αριθμ. 946/24537/12-6-2017 απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, 

σχετικά με την έγκριση έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς 

σύναψη 1 συμβάση; μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος/έργου «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, 

γιαούρτι, κτλ.) με β-γλυκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου» και 

τον ορισμό  Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων. 

22. Την αριθμ. 947/24563/13-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΞ3Μ-ΒΧΛ, ΑΔΑΜ: 17PROC001528924) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

23. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

24. Το με Α.Π. 1080/27774/30-6-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων. 

25. Την αριθμ. 1094/28169/3-7-2017 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά υπεύθυνου 

ότι στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις του πδ 164/2004. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  

1. Η έγκριση του με Α.Π. 1080/27774/30-6-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.  

2. Η  ανάρτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των πινάκων κατάταξης και στη σειρά επιλογής 

αντίστοιχα για την θέση: 
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Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός (1) Γεωπόνου ή άλλου συναφούς αντικειμένου με τόπο 

εκτέλεσης έργου την Αθήνα 
 

Στη θέση υπέβαλλαν αίτηση αλφαβητικά οι: 

Ηλιόπουλος Χρήστος (ΑΠ. 956/24832/14-6-2017) 

Παυλίδης Δημήτριος (ΑΠ. 1043/26881/26-6-2017) 

Συμεού Ελένη  (ΑΠ. 1028/26174/21-6-2017) 

 

 

Ο Ηλιόπουλος Χρήστος διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την θέση (Πτυχίο γεωπόνου και κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου), έχοντας μάλιστα 10 μήνες εμπειρία ακριβώς στο αντικείμενο της εν λόγω θέσης. 

 

Ο Παυλίδης Δημήτριος διαθέτει τους απαραίτητους τίτλους σπουδών (Πτυχίο γεωπόνου και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου), αλλά δεν διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο του εν λόγω προγράμματος όπως 

αναφέρεται στην προκήρυξη. 

 

Η Συμέου Ελένη διαθέτει τους απαραίτητους τίτλους σπουδών (Πτυχίο γεωπόνου και κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου), αλλά δεν διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος όπως αναφέρεται στην 

προκήρυξη. 

 

 
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο ΠΤΥΧΙ0 ΜεταπτυχιακόΆδεια 

ασκήσεως 

επαγγέλμα

τος

ΞΕΝΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

(Αγγλικά)

Υπολογιστές Eμπειρία στη 

διαδικασία εξαγωγής β- 

γλυκανών από 

μανιτάρια και στο 

σχεδιασμό 

οργανοληπτικών 

αξιολογήσεων που να 

τεκμηριώνεται με 

αντίστοιχα 

αποδεικτικά

Eμπειρία σε χημικές 

αναλύσεις αγροτικών 

προϊόντων-τροφίμων

Eμπειρία σε 

ερευνητικά 

προγράμματα

Άλλη εμπειρία Ειδικές γνώσεις

1 Ηλιόπουλος 

Χρήστος

Παν. 

Θεσσαλίας 

Σχολή Γεωπον 

Επιστ  - Τμήμα 

Γεωπονίας 

Φυτικής 

Παραγωγής

Mcs  Παν. 

Θεσσαλίας - 

Τμήμα 

Γεωπονίας 

Φυτικής 

Παραγωγής

Έχει Αγγλικά  καλή 

γνώση

Παν. 

Θεσσαλίας - 

Τμήμα 

Γεωπονίας 

Φυτικής 

Παραγωγής

Έχει  -   10 μήνες ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ (προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Έχει  - 32 μήνες ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ (προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Έχει  - 2 έτη & 8 

μήνες) ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ 

(προσκόμιση 

αποδεικτικών)

κατάστημα 

πώλησης 

φυτοφαρμάκω

ν

3 συνέδρια- 2 

σεμινάρια

Παυλίδης 

Δημήτριος

ΑΠΘ - 

Γεωπονική 

Σχολή

Mcs  ΓΠΑ - 

Επιστήμης & 

Τεχνολογίας 

τροφίμων 

Έχει Αγγλικά   

καλή γνώση - 

Γαλλικά καλή 

γνώση

ECDL Δεν έχει Έχει  - 6 έτη ΓΠΑ 

(προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Έχει  - 6 έτη ΓΠΑ 

(προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Εκπαιδευτής 

ΕΦΕΤ

6 Δημοσιεύσεις -

14 Ανακοινώσεις

Συμεού Ελένη ΓΠΑ Επιστήμης 

& Τεχνολογίας 

τροφίμων

Mcs  ΓΠΑ - 

Επιστήμης & 

Τεχνολογίας 

τροφίμων   

PhD ΓΠΑ- 

Επιστήμης & 

Τεχνολογίας 

τροφίμων

Έχει Αγγλικά  πολύ 

καλή γνώση - 

Γαλλικά καλή 

γνώση

ECDL Δεν έχει Έχει  - 5 έτη & 8 μήνες ΓΠΑ 

- ΕΒΓΑ ΑΕ - ΕΘΙΑΓΕ 

(προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Έχει  - 5 έτη & 4 

μήνες ΓΠΑ  

(προσκόμιση 

αποδεικτικών)

Διδακτική 

εμπειρία

2 δημοσιεύσεις 

(θέματα 

οινοποιίας),  4 

ανακοινώσεις 

/εργασίες 

(θέματα 

οινοποιίας)

 
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός (1) Γεωπόνου ή 

άλλου συναφούς ΑΕΙ με τόπο εκτέλεσης του έργου την Αθήνα, ο Ηλιόπουλος Χρήστος ως ο υποψήφιος που 

καλύπτει πλήρως τα προσόντα της θέσης. 
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3. Την ανάθεση του έργου με το αντικείμενο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός (1) Γεωπόνου ή άλλου 

συναφούς ΑΕΙ με τόπο εκτέλεσης του έργου την Αθήνα στον κο Ηλιόπουλο Χρήστο, πτυχιούχου Γεωπόνου, με 

Α.Δ.Τ.: ΑΜ 328000, ΑΦΜ: 138855860, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή 

της έως 31/12/2017. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 6.500,00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και 

αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, θα καταβληθεί 

δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου 

 

           Η Διευθύντρια ΙΤΑΠ 

 

 

             Δρ. Ε. Κονδύλη 
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