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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 07ε/09.06.2020     Αξ. Θέκαηνο: 34 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 889/21961/27.04.2020 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Αμηνπνίεζε αθαηέξγαζηεο γιπθεξίλεο από ηα 

παξαπξντόληα ηεο βηνκεραλίαο βηνληίδει γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 2εο 

γεληάο θαη πξσηετλνύρσλ πξόζζεησλ δσνηξνθώλ κε θαηλνηόκεο 

βηνηερλνινγηθέο κεζόδνπο» (GLYC2BIOD) κε θσδηθό Τ1ΕΔΚ-02871 θαη MIS 

5030733 ηεο Δξάζεο «Εξεπλώ – Δεκηνπξγώ – Καηλνηνκώ (ΕΠΑλΕΚ 2014-

2020). Έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε  

κίαο (1) ζύκβαζεο  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 ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ 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 ΓΔΩΟΓΗΘΝ 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.  
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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), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “Πην άξζξν 13Α 

ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Ρα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο 

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ- 

ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά Ππκβνχιηα ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Πηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ 

δελ εθαξκφδνληαη 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. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «α) Πρεηηθά κε 

ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο.  

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. Ρελ ππ΄αξηζκ. 2375/09.07.2018 Απφθαζε EYΓΔ ΔΡΑΘ κε ζέκα: Ξέκπηε (5ε) ηξνπνπνίεζε 

ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεσλ Θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 

«ΔΟΔΛΩ-ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» κε Θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ-02871 θαη MIS 5030733 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία 2014-

2020».  

11. Ρν απφ 17.03.2020 Αίηεκα ηεο  Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Αμηνπνίεζε 

αθαηέξγαζηεο γιπθεξίλεο απφ ηα παξαπξντφληα ηεο βηνκεραλίαο βηνληίδει γηα παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ 2εο γεληάο θαη πξσηετλνχρσλ πξφζζεησλ δσνηξνθψλ κε θαηλνηφκεο 

βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο» (GLYC2BIOD) ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

686/17063/17.03.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ. 

12. Ρελ ππ΄αξηζκ.: 15023/10.03.2020 ΑΑ: 1712 ΑΓΑ: 6Δ3ΡΝΜ3Κ-ΗΠΘ Απφθαζε Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (6.200,00) επξψ 

γηα ακνηβή κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

«Αμηνπνίεζε αθαηέξγαζηεο γιπθεξίλεο απφ ηα παξαπξντφληα ηεο βηνκεραλίαο βηνληίδει γηα 

παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 2εο γεληάο θαη πξσηετλνχρσλ πξφζζεησλ δσνηξνθψλ κε θαηλνηφκεο 

βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο» (GLYC2BIOD). 

13. Ρελ ππ΄αξηζκ. 37 απφθαζε ηεο 5εο/10.042020 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’ 
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114/04-8-2017), γηα ην Έξγν κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε αθαηέξγαζηεο γιπθεξίλεο απφ ηα 

παξαπξντφληα ηεο βηνκεραλίαο βηνληίδει γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 2εο γεληάο θαη 

πξσηετλνχρσλ πξφζζεησλ δσνηξνθψλ κε θαηλνηφκεο βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο» 

(GLYC2BIOD) κε θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ-02871 θαη MIS 5030733 ηεο Γξάζεο «Δξεπλψ – Γεκηνπξγψ 

– Θαηλνηνκψ (ΔΞΑλΔΘ 2014-2020). Έγθξηζε έθδνζεο πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζήο ηνπ. 

14. Ρελ ππ΄αξηζκ. 889/21961/27.04.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θπζηθφ πξφζσπν γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Δκβιεκαηηθή Γξάζε γηα ηελ Έξεπλα ζηνλ Αγξνδηαηξνθηθφ Ρνκέα ηεο 

Θξήηεο Ρέζζεξα Ηδξχκαηα Ρέζζεξα ζεκεία (Agro4Crete)»  

15. Ρελ πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε. 

16. Ρν απφ 13.05.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1001/25035/15.05.2020  έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο. 

17. Ρελ αξηζ. πξση. 28482/02.06.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σην αποδοσή ηος από  13.05.2020 Ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηων πποηάζεων 

ηηρ απιθμ. 889/21961/27.04.2020 Ππόζκληζηρ Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ, ζύμθωνα με ηο 

οποίο πποκύπηει ο κάηωθι πίνακαρ καηάηαξηρ επιλέξιμων πποηάζεων:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΜΑΡΘΑ ΖΩΗ ΚΡΘΣΑ 

Σημείωση: σποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληροί  όλοσς τοσς όροσς και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

    

2. Ρελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Ρελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ζε φηη αθνξά: 

 
- Ρνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε πεηξακαηηζκνχ ζε εθηξνθή 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Δλφηεηα Δξγαζίαο 7 (ΔΔ7)). 

- Ρηο Κεηξήζεηο παξακέηξσλ επδσίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. 

- Ρνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε δνθηκήο γεπζηγλσζίαο θξέαηνο 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ . 

- Ρε ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή θαη ζηελ ππνβνιή ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ηεο 

ΔΔ7 ηνπ Έξγνπ.  

- Ρε ζπκκεηνρή ζηε δηάρπζε θαη ζηελ αλάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ.  
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κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020, 

ζηελ Καξία Εσή Θξίηζα έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ (6.200,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ηα σλ 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. 

 

Νη ππνςήθηνη έρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο 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 Θηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ,  Θηήκα Θέξκεο, Ρ.Θ. 60272, 57001 

Θέξκε θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 34 απφθαζεο ηεο 

7εο/09.06.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ πνπ αθνξά 

ζηελ αξηζκ. 889/21961/27.04.2020 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.  

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

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

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Σέξθνο Χαξνπηνπληάλ 
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