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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 07ε/09.06.2020     Αξ. Θέκαηνο: 27 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο αξηζκ. 

1065/18786/31.03.2020 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο. Αλάζεζε 

κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ  γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

«Agricultural Interoperability and Analysis System» κε αθξσλύκην «ATLAS» 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πιαηζίνπ “HORIZON 2020. 

 

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), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, 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. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04.8.2017), φπσο ηζρχνπλ.   

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/2.3.2018),  

8. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.   

ΑΔΑ: Ω7ΦΚΟΞ3Μ-ΓΧΛ



 
 
 

             
Απφθαζε ΓΠ ζέκα  27/07εο/09.06.2020  Πειίδα 2 απφ 4 
 

9. Ρελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

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

φπσο ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020».  

10. Ρν αξηζκ. 857125 ζπκβφιαην ηνπ Έξγνπ ATLAS. 

11. Ρελ αξηζκ. 36 απφθαζε ηεο 3εο/24.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.  

12. Ρν ηερληθφ δειηίν ηνπ  Έξγνπ.  

13. Ρν απφ 21.02.2020 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ησλ Δπηζηεκνληθά πεπζχλσλ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζε έλαλ (1)  εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα 

ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Έξγνπ, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

705/11696/21.02.2020  έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ  Δδαθνυδαηηθψλ Ξφξσλ.  

14. Ρελ αξηζκ. 5969/13.02.2020, ΑΑ 1137, ΑΓΑ: Υ0ΣΤΝΜ3Κ-ΠΣΘ έγθξηζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο  δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο #30.600,00# γηα ακνηβή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ  «Low-Input Farming and Ρerritories - Integrating knowledge for 

improving ecosystem-based farming -  LIFT»  γηα ην έηνο 2020 θαη ηελ αξηζκ. 

11008/26.02.2020, ΑΓΑ 62Υ3ΝΜ3Κ-8ΘΦ απφθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνχο 

ππνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ #45.900,00# επξψ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022.   

15. Ρελ αξηζκ.  36 Απφθαζε ηεο  4εο/ 20.03.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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 «Agricultural Interoperability and Analysis System» κε 

αθξσλχκην «ATLAS» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ “HORIZON 2020”.  Έγθξηζε ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ”.   

16. Ρελ  αξηζκ. 1065/18786/31-03-2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

17. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

18. Ρν απφ 24.04.2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1236/22221/28.04.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δδαθνυδαηηθψλ Ξφξσλ.  

19. Ρελ αξηζ. πξση. 28184/09.06.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ 24.04.2020 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο αξηζκ. 

1065/18786/31.03.2020 Ξξφζθιεζεο  Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ην νπνίν 

πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΛΛΑ ΣΑΡΕΖ 
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2 ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΡΠΗΑΚΑΛΡΑΠ 

Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά  ηξεηο (3) πξνηάζεηο. Νη δχν (2) πιεξνχζνπλ φινπο ηνπο 
φξνπο  θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο ελψ ε ηξίηε δελ πιεξνχζε ην απαξαίηεην 
ηππηθφ πξνζφλ ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ηνπ ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ Autocad.  
 
Ζ αλσηέξσ θαηάηαμε πξνέθπςε σο θάησζη:  

  Επώλπκν, 
Όλνκα  

Πηπρίν 
Αμηνιόγεζε επηζπκεηώλ πξνζόλησλ θαη ζπλέληεπμεο* 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Σύλνιν 

Ξνζνζηά βαξχηεηαο (%) 50 20 
30 

(100) 
7.5 
(25) 

7.5 
(25) 

6.0 
(20) 

6.0 
(20) 

3.0 
(10) 

100 

Ρζηακαληάο 
Ξαλαγηψηεο 

ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
0 0 16.5 4.5 3.0 4.8 2.4 1.8 16.50 

Σαηδή 
Άλλα 

ΞΝΙΗΡΗΘΝ ΚΖΣΑΛΗΘΝ 50 20 23.4 6.0 6.0 4.8 4.8 1.8 93.4 

* 1: Κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εηδίθεπζεο ζρεηηθή κε επίιπζε πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ 
αθφξεζηεο δψλεο κε ρξήζε καζεκαηηθψλ νκνησκάησλ θαη αλάιπζε 
δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ  

 2: Θαιή γλψζε γεξκαληθήο γιψζζαο 
 3: Ππλέληεπμε 
 3.1: Ρεζη γλψζεσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (πξνθνξηθφ) 
 3.2: Ρεζη γλψζεσλ ιήςεο, δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο εδαθηθψλ δεηγκάησλ γηα 

πξνζδηνξηζκφ θπζηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ (πξνθνξηθφ) 
 3.3: Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 
 3.4: Αληίιεςε-θξίζε ή θαηαλφεζε θαη αληίιεςε σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο 
 3.5: Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ - απηνλνκία 
 Πχλνι

ν: 
Ππλνιηθή αμηνιφγεζε επηζπκεηψλ πξνζφλησλ θαη ζπλέληεπμεο, βάζεη 
πνζνζηψλ βαξχηεηαο 

 

2. Ρελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο.  

3. Ρελ αλάζεζε ζηελ Σαηδή Άλλα, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο,  ηνπ  θάησζη έξγνπ :   

 Ππκβνιή ζηηο δξάζεηο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (ζην πιαίζην ηνπ 

Ξαθέηνπ Δξγαζίαο 2 - WP2).  

 Αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ εδαθηθήο πγξαζίαο θαη κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπκβνιή 

α) ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο άξδεπζεο ζε θιίκαθα ιεθάλεο απνξξνήο θαη 

β) ζηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ (ζην πιαίζην ηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο 4 - 

WP4). 

 Ππκβνιή α) ζηελ παξαγσγή ραξηψλ άξδεπζεο κε κεζφδνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, β) 

ζηελ δηακφξθσζε ππεξεζηψλ αγξνηηθήο κνληεινπνίεζεο, γ) ζηε ζπγγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ (ζην πιαίζην ηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο 6 - WP6).  

 Ππκβνιή α) ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πηινηηθψλ αγξψλ, β) ζηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο πηινηηθνχο αγξνχο θαη ζηελ επεμεξγαζία απηψλ, γ) ζηελ πηινηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο, δ) ζηελ αλάπηπμε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ θαηλνηνκίαο άξδεπζεο (irrigation innovation hub), ε) ζηε 

ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ (ζην πιαίζην ηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο 8 - WP8). 

Ρν θφζηνο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα ην Έξγν ATLAS αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηάληα 

έμη ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (36.300€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 
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θξαηήζεσλ, θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. 

Πην αλσηέξσ πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ.  Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  

Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο (ελδεηθηηθά έσο 10 αλά έηνο ) πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαίεο απφ ηνπο 

Δπηζηεκνληθά πεχζπλνπο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ γηα ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηνπο εηαίξνπο 

ηνπ Έξγνπ θαη ηνπο αγξφηεο ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ σο άλσ πνζνχ κε ηε κνξθή 

θαηαβνιήο ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ χςνπο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο  ηε Θεζζαινλίθε.  

 

Θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο   επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

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

ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην ζηα γξαθεία ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δδαθνυδαηηθψλ Ξφξσλ (πξψελ Ηλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ), ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, νδφο: 

Γνξγνπνηάκνπ, Πίλδνο, ΡΘ 57400 θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ 

πίλαθα θαηάηαμεο ……… ηεο αξηζκ. 27 απφθαζεο ηεο 7εο/09.06.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 1065/18786/31-03-

2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο 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. Πε πεξίπησζε 

ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 29 Απφθαζε ηεο 

153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηηο εμεηάδεη θαη εθθξάδεη 

αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε βάζε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ θαη θαιείηαη ν/ε αλάδνρνο 

λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

 

Ζ ζρεηηθή απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ.  

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Σέξθνο Χαξνπηνπληάλ 

 

ΑΔΑ: Ω7ΦΚΟΞ3Μ-ΓΧΛ
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