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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 10η/06.08.2020     Αρ. Θέματος: 31 

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της 

αριθμ. 22472/673/29.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο τίτλο «Δημιουργία ερευνητικού 

δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της 

ΓΓΕΤ». Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη  

μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

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

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  

στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – 

ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού 

προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), όπως ισχύουν.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», του ν. 

4485/2017,  όπως ισχύουν.  

7.  Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), σύμφωνά με την οποία “Στο άρθρο 13Α 

του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως εξής: «Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής 

έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- 

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις 

προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα 

Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των 

ερευνητικών προγραμμάτων/έργων. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 

49 παράγραφοι 2 και 7 του ν.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Σχετικά με το 

καθεστώς απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα 

Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. 

9. Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/05.12.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση 

της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού, 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-8-2017) 

όπως ισχύει  για το έτος 2020». 

10. Το Τεχνικό Δελτίο του Έργου με τίτλο «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας 

του Μελιού του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ». 

11. Το από 21.02.2020  Αίτημα της  Επιστημονικά Υπεύθυνης, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δημιουργία 

ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της 

ΓΓΕΤ», το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 11981/469/24.02.2020  έγγραφο του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών  Δασικών Οικοσυστημάτων. 

12. Την υπ΄αριθμ.: 5964/05.02.2020  (AA:942 και ΑΔΑ: 6Ζ1ΛΟΞ3Μ-ΑΦΣ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) 

ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης μίσθωσης έργου το έτος στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: 

«Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού», του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. 

13. Την αριθμ. 35 Απόφαση της 5ης/10.04.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα Συγκρότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού 

και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), για το Έργο 

με τίτλο «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού του Εθνικού 

σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ». Έγκριση έκδοσης πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 

υλοποίησής του. 

14. Την αριθμ. 22472/673/29.04.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του 

Έργου με τίτλο «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού του 

Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ».  

15. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 
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16. Το από 27.05.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

32604/979/24.06.2020  έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών 

Οικοσυστημάτων. 

17. Την αριθ. πρωτ. 39505/28.07.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 

1. Την αποδοχή του από  27.05.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

προτάσεων της αριθμ. 22472/673/29.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΓΑΝΝΗΣ 

Σημείωση: υποβλήθηκαν δύο (2) προτάσεις  που πληρούσαν  όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Η κατάταξη έγινε με κριτήριο την μεγαλύτερη εργασιακή 

εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου,  σύμφωνα με τους γενικούς όρους της ανωτέρω 

πρόσκλησης. 

  

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

 

3. Την ανάθεση  του έργου με αντικείμενο  

 

- Την ομαδοποίηση και αξιολόγηση των στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών, που 

συλλέγονται από τα μελισσοκομεία αναφοράς του Έργου. 

- Την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων με βάση την συνδυαστική ανάλυση. 

- Τη διερεύνηση της δυνατότητας στοιχειοθέτησης μοντέλου πρόγνωσης της απόδοσης με 

μέλι σε συγκεκριμένες περιοχές. 

 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της 

στον Σπύρο Δάφνη, έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων καθώς και 

τυχόν ασφαλιστικών εισφορών του αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής του στο άρθρο 39, 

του ν. 4387/2016, το οποίο θα του καταβληθεί  με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του. 

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους  εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με 

κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
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οδός Τέρμα Αλκμάνος, 115 28, Ιλίσια, Αθήνα και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση 

κατά της αριθμ. 31 απόφασης της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του  Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 22472/673/29.04.2020 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις  που θα 

παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών  δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά 

τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας 

κατάταξης   οριστικοποιείται  και καλείται ο  ανάδοχος  για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

      Εύη Παπαευαγγέλου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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