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Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο στην αλυσίδα αξίας της 'Ελιάς'

Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
πλεδξίαζε 153ε/05.12.2019

Αξ. Θέκαηνο: 28

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο
αξηζκ. 4073/52644/24-10-2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα
ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 2 - Φπηνπξνζηαζία ηεο Γξάζεο
κε
ηίηιν “Γεκηνπξγία εζληθνύ δηθηύνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο «Διηάο»”, ε
νπνία εληάζζεηαη ζην Τπνέξγν 1 (Γεκηνπξγία εζληθώλ εξεπλεηηθώλ δηθηύσλ
ζηηο αιπζίδεο αμίαο ηεο «Διηάο», ηνπ «Ακπειηνύ», ηνπ «Μειηνύ» θαη ηεο
«Κηελνηξνθίαο» ηνπ έξγνπ κε θσδ. αξηζ. 2018Δ01300000 ηνπ Δζληθνύ
θέινπο ηνπ ΠΓΔ ηεο ΓΓΔΣ.
Έγθξηζε ζύλαςεο κίαο
(1)
ζύκβαζεο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.
Έρνληαο ππόςε :
1. Ριρ διαηάξειρ ηος άπθπος 14Β ηος ν. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), όπυρ ηο άπθπο αςηό
πποζηέθηκε με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 66 ηος ν.4002/2011 (ΦΔΘ A 180).
2. Ρην ςπ’ απιθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόθαζη ηυν
ποςπγών Νικονομικών και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Ρποθίμυν, με ηην οποία ζςζηάθηκε ο
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπυρ
ηποποποιήθηκε με ηιρ απιθμ. 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)
και
2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιερ.
3. Ρην ςπ’ απιθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζη ηος
ποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Ρποθίμυν, «Νπιζμόρ μελών Γιοικηηικού Πςμβοςλίος
ηος ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.».
4. Ριρ διαηάξειρ ηυν παπ. 4 και 11 ηος άπθπος 3 ηηρ ανυηέπυ ΘΑ, ζύμθυνα με ηιρ οποίερ,
ζηο ΓΠ, πος είναι απμόδιο για κάθε θέμα πος αθοπά ζηη λειηοςπγία ηος ΔΙ.Γ.Ν. –
ΓΖΚΖΡΟΑ, ειζηγείηαι ο Γιεςθύνυν Πύμβοςλορ.
5. Ριρ διαηάξειρ ηος άπθπος 64 «Απαζσόληζη επιζηημονικού, διοικηηικού και λοιπού
πποζυπικού Αποδοσέρ», ηος ν. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), όπυρ ιζσύοςν.
6. Ριρ διαηάξειρ ηος άπθπος 87 «Ρελικέρ και μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Θεθαλαίος Ζ΄», ηος ν.
4485/2017, όπυρ ιζσύοςν.
7. Ριρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2, ηος άπθπος 20, ηος ν. 4521/2018 «Ίδπςζη Ξανεπιζηημίος
Γςηικήρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΘ 38/Α/2-3-2018).
8. Ρην ςπ΄απιθμ. 21 απόθαζη ηηρ 123ηρ/13.11.2018 Πςνεδπίαζηρ ηος ΓΠ με θέμα «α)
Πσεηικά με ηο καθεζηώρ απαζσόληζηρ ζηο πλαίζιο έπγυν/ππογπαμμάηυν, πος ςλοποιούνηαι
ζηα Ηνζηιηούηα Αγποηικήρ Έπεςναρ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ, β)
Πςγκπόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Δνζηάζευν ηηρ παπ.3, ηος άπθπος 64 “Απαζσόληζη
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επιζηημονικού, διοικηηικού και λοιπού πποζυπικού Αποδοσέρ”, ηος ν. 4485/2017 (ΦΔΘ
Α΄114/04-8-2017), για ηα έηη 2018 και 2019».
Ρην απιθμ. 183295/16/30-10-2018 Απόθαζη ένηαξηρ ηηρ δπάζηρ με ηίηλο “Γημιοςπγία
εθνικού δικηύος ζηην αλςζίδα ηηρ «Δλιάρ», ζηο ποέπγο 1. (Γημιοςπγία εθνικών
επεςνηηικών δικηύυν ζηιρ αλςζίδερ αξίαρ ηηρ «Δλιάρ», ηος «Αμπελιού», ηος «Κελιού» και
ηηρ Θηηνοηποθίαρ»), με κυδ. Απιθ. 2018ΠΔ01300000 ηος Δθνικού Πκέλοςρ ηος ΞΓΔ ηηρ
ΓΓΔΡ”.
Ρο από 25-7-2019 αίηημα ηηρ Δπιζηημονικά πεςθύνος, ζσεηικά με ηην αναγκαιόηηηα
ζύνατηρ ζύμβαζηρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηος
πποαναθεπόμενος Έπγος, πος διαβιβάζηηκε με ηο απιθμ. 2909/37583/29-7-2019 έγγπαθο
ηος Ηνζηιηούηος Δλιάρ, ποηποπικών Φςηών & Αμπέλος.
Ρην απιθμ. 31414/10-7-2019, Α.Α.: 3233, ΑΓΑ : 66Ι5ΝΜ3Κ-ΣΠ, ΑΓΑΚ : 19REQ005255134
2019-07-10 Απόθαζη Ανάλητηρ ποσπέυζηρ δέζμεςζηρ ποζού #14.000,00 εςπώ # και
ηην απιθμ.33288/10-7-2019, ΑΓΑ:ΥΗ3ΞΝΜ3Κ-ΕΓ4, ΑΓΑΚ:19REQ005255231 2019-07-10
Απόθαζη έγκπιζηρ ανάλητηρ πολςεηούρ ςποσπέυζηρ
δέζμεςζηρ ζςνολικού ποζού
#30.800,00 εςπώ# (14.000,00 για ηο έηορ 2019 και 16.800,00 για ηο έηορ 2020).
Ρην απιθμ. 36 απόθαζη ηηρ 147ηρ/26.09.2019 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ζςμβοςλίος με
θέμα «Πςγκπόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηηρ παπ.3, ηος άπθπος 64 «Απαζσόληζη
επιζηημονικού, διοικηηικού και λοιπού πποζυπικού-Αποδοσέρ», ηος ν. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’
114/04-8-2017), για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηος ποέπγος 2 - Φςηοπποζηαζία ηηρ Γπάζηρ
με ηίηλο “Γημιοςπγία εθνικού δικηύος ζηην αλςζίδα αξίαρ ηηρ «Δλιάρ»”, η οποία ενηάζζεηαι
ζηο ποέπγο 1 (Γημιοςπγία εθνικών επεςνηηικών δικηύυν ζηιρ αλςζίδερ αξίαρ ηηρ «Δλιάρ»,
ηος «Αμπελιού», ηος «Κελιού» και ηηρ «Θηηνοηποθίαρ» ηος έπγος με κυδ. απιθ.
2018ΠΔ01300000 ηος Δθνικού Πκέλοςρ ηος ΞΓΔ ηηρ ΓΓΔΡ. Έγκπιζη ζύνατηρ μίαρ (1)
ζύμβαζηρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζήρ ηος».
Ρο από 14-10-2019 αίηημα ηηρ Δπιζηημονικά πεςθύνος, πος διαβιβάζηηκε με ηο απιθμ.
3836/50149/14-10-2019 έγγπαθο ηος Ηνζηιηούηος Δλιάρ, ποηποπικών Φςηών & Αμπέλος,
ζσεηικά με ηην αναμόπθυζη ηος κειμένος ηηρ Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ,
πποκειμένος να επαναδιαηςπυθούν ηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ και να ζςμπληπυθεί ο ηπόπορ
απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ, η οποία για ηοςρ επιζηημονικούρ ζςνεπγάηερ ζηα Έπγα μποπεί να
εκηείνεηαι και ζε εμπειπία πος αποκηήθηκε καηά ηη διάπκεια ςλοποίηζηρ
μεηαπηςσιακήρ/διδακηοπικήρ έπεςναρ ή ππακηικήρ άζκηζηρ και όσι αποκλειζηικά ζηο
πλαίζιο μία ζύμβαζηρ επγαζίαρ/έπγος.
Ρην απιθμ 01 εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ απόθαζη ηηρ 149ηρ/18-10-2019 Πςνεδπίαζηρ ηος
ΓΠ, με θέμα «Ρποποποίηζη ηος εδαθίος 3, ηηρ απιθμ. 36 απόθαζηρ, ηηρ 147ηρ/26.09.2019
Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος».
Ρην απιθμ. 4073/52644/24-10-2019 (ΑΓΑ: 6Τ18ΝΜ3Κ-ΚΟΗ) Ξπόζκληζη Δκδήλυζηρ
Δνδιαθέπονηορ.
Ριρ πποηάζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Ρο από 12-11-2019 Ξπακηικό ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ, πος διαβιβάζηηκε με ηο απιθμ.
4454/57206/15-11-2019 έγγπαθο ηος Ηνζηιηούηος Δλιάρ, ποηποπικών Φςηών & Αμπέλος.
Ρην απιθ. ππυη. 60265/02.12.2019 ειζήγηζη ηος Γιεςθύνονηορ Πςμβούλος.
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Απνθαζίδνπκε νκόθσλα
1. Ρην αποδοσή ηος από 12-11-2019 Ξπακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηηρ απιθμ.
4073/52644/24-10-2019 Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ζύμθυνα με ηο οποίο
πποκύπηει ο κάηυθι πίνακαρ καηάηαξηρ ηυν επιλέξιμυν πποηάζευν :
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΠΩΝΤΜΟ

1

ΚΗΣΑΖΙ

ΞΑΞΑΚΑΟΓΑΟΗΡΖΠ

2

ΑΘΖΛΑ

ΘΗΝΟΡΠΝΓΙΝ

ΚΑΣΑΣΑΞΗ

διόηι η ππόηαζη ηος Θ. Κισαήλ Ξαπαμαπγαπίηη έλαβε μεγαλύηεπη βαθμολογία.
Πςγκεκπιμένα:
Α/Α
1

2

3

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

ΜΔΓΙΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μηραήι
Παπακαξγαξίηεο

Αζελά
Κηνπξηζόγινπ

Ξηςσίο
Βιολογικών
Δπιζηημών ή Γευπονίαρ
ή
άλλος
ζςναθούρ
ανηικειμένος
ηηρ
ημεδαπήρ ή ιζόηιμος ή
αναγνυπιζμένος ηίηλος
ιδπύμαηορ
ηηρ
αλλοδαπήρ
Κεηαπηςσιακό
ηίηλο
ζποςδών ζηον ηομέα
βιοεπιζηημών
ή
θςηοπποζηαζίαρ
ηηρ
ημεδαπήρ ή ιζόηιμος ή
αναγνυπιζμένος ηίηλος
ιδπύμαηορ
ηηρ
αλλοδαπήρ

NAI/OXI

ΛΑΗ
(Ξηςσίο Βιολογίαρ,
ΑΞΘ)

ΛΑΗ
(Ξηςσίο
Βιολογίαρ,
ΔΘΞΑ)

NAI/OXI

ΛΑΗ
(Ξανεπιζηήμιο
Θεζζαλίαρ. Ρμήμα
Βιοσημείαρ
και
Βιοηεσνολογίαρ,
δίπλυμα
μεηαπηςσιακών
ζποςδών
«Ξποηγμένερ
Ξειπαμαηικέρ και
ςπολογιζηικέρ
Βιοεπιζηήμερ»)

Αποδεδειγμένη εμπειπία
ζε ηεσνικέρ μοπιακήρ
βιολογίαρ και ζηη σπήζη
βιοπληποθοπικών
επγαλείυν
ανάλςζηρ
αλληλοςσιών DNA RNΑ

4
μονάδερ/
ηπίμηνο εμπειπίαρ
με μέγιζηο ηα 10
ηπίμηνα

ΛΑΗ
(Ξανεπιζηήμιο
Θπήηηρ, Ρμήμα
Βιολογίαρ,
μεηαπηςσιακό
δίπλυμα
εξειδίκεςζηρ
«Ξεπιβαλλονηική
Βιολογία
–
διασείπιζη
Σεπζαίυν
και
Θαλάζζιυν
Βιολογικών
Ξόπυν»)
12
(3ηπίμ Σ 4μον)
(Ξηςσιακή
επγαζία
μεηαπηςσιακού
διπλώμαηορ με
ηίηλο «Κοπιακή
θςλογένεζη,
Φςλογευγπαθία
και Νπιοθέηηζη
ηος
είδοςρ
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40

16
(1ηπίμ Σ 4μον) +
(3ηπίμ Σ 4μον)
(Ξηςσιακή επγαζία
πποπηςσιακού
ηίηλος ζποςδών με
ηίηλο
«Κιηοσονδιακή
θςλογονιδιυμαηική
ανάλςζη
Θαπκινοειδών και
Δξαπόδυν»)
+
(Ξηςσιακή Δπγαζία
μεηαπηςσιακού
ηίηλος ζποςδών με
ηίηλο
«Γενεηική
ανάλςζη
ελληνικών
πληθςζμών
ηος

Podarcis
peloponnesiacus

(Birbon & Bory,
1833)»
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Aedes albopictus

4

6

Ξολύ καλή γνώζη ηηρ
αγγλικήρ γλώζζαρ
ΤΝΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ
Αποδεδειγμένη εμπειπία
ζε θέμαηα γενεηικήρ και
εξέλιξηρ ενηόμυν.

σπηζιμοποιώνηαρ
ηο
μιηοσονδιακό
γονίδιο COI ζαν
μάπκεπ»)
ΛΑΗ
(Certificate of
Proficiency in
English)

ΛΑΗ/ΝΣΗ

3
μονάδερ/
ηπίμηνο
εμπειπίαρ
με
μέγιζηο ηα 4
ηπίμηνα

12

12
(1ηπίμ Σ 3μον) +
(3ηπίμ Σ 3μον)
(Ξηςσιακή επγαζία
πποπηςσιακού
ηίηλος ζποςδών με
ηίηλο
«Κιηοσονδιακή
θςλογονιδιυμαηική
ανάλςζη
Θαπκινοειδών και
Δξαπόδυν»)
+
(Ξηςσιακή Δπγαζία
μεηαπηςσιακού
ηίηλος ζποςδών με
ηίηλο
«Γενεηική
ανάλςζη
ελληνικών
πληθςζμών
ηος

Aedes

8

Αποδεδειγμένη εμπειπία
ζε θέμαηα ζςμβιυηικών
βακηηπίυν ηυν ενηόμυν

9

Αποδεδειγμένη εμπειπία
ζε
εκηποθέρ
και
βιοδοκιμέρ απόκπιζηρ ζε
ενηομοκηόνα ζε ένηομα,
καηά
πποηίμηζη
γευπγικήρ ζημαζίαρ
Δπγαζιακή εμπειπία ζε
επεςνηηικά
ππογπάμμαηα
ζσεηικά
με ηο ανηικείμενο ηος
έπγος
Γημοζιεύζειρ ζε διεθνή
επιζηημονικά πεπιοδικά
ζσεηικά
με
ηο
ανηικείμενο
απαζσόληζηρ
Πςμμεηοσή ζε εθνικά και
διεθνή ζςνέδπια

10

11

12
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ΛΑΗ
(Certificate of
Proficiency in
English)

0

albopictus

3
μονάδερ/
ηπίμηνο
εμπειπίαρ
με
μέγιζηο ηα 4
ηπίμηνα
3
μονάδερ/
ηπίμηνο
εμπειπίαρ
με
μέγιζηο ηα 4
ηπίμηνα

12

σπηζιμοποιώνηαρ
ηο
μιηοσονδιακό
γονίδιο COI ζαν
μάπκεπ»)
0

12

0

0

2
μονάδερ/
ηπίμηνο
εμπειπίαρ
με
μέγιζηο ηα 4
ηπίμηνα
2
μονάδερ
/
δημοζίεςζη με
μέγιζηο
6
δημοζιεύζειρ

8

0

0

12

0

0

4

0
(έσει
καηαθέζει
έγγπαθα
πος
πιζηοποιούν ηην
παπακολούθηζη
ζςνεδπίυν πλην
όμυρ αςηή δεν

0
(αναθοπά ζηο
βιογπαθικό ηηρ
ζημείυμα πυρ
έσει
ζςμμεηάζσει με
ηπειρ

1
μονάδα/
ζςνέδπιο
με
μέγιζηο ηα 4
ζςνέδπια

0
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αθοπά
ζςμμεηοσή
επγαζία)

ΤΝΟΛΟ

100

ζε
με

28

επιζηημονικέρ
επγαζίερ
πος
όμυρ
δεν
πιζηοποιείηαι
από
ζσεηικά
καηαηεθειμένα
έγγπαθα)
12

2. Ρην έγκπιζη ηος ανυηέπυ πίνακα καηάηαξηρ.
3. Ρη ζύνατη ζύμβαζηρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος με ηον κ. Κισαήλ Ξαπαμαπγαπίηη
ηος Θυνζηανηίνος,

με ανηικείμενο ηελ κειέηε αλζεθηηθόηεηαο ζηα εληνκνθηόλα θαη

δηεξεύλεζε γελεηηθήο παξαιιαθηηθόηεηαο θαη παξνπζίαο ελδνζπκβηωηηθώλ βαθηεξίωλ ζε
έληνκα γεωξγηθνύ ελδηαθέξνληνο, ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηην ςπογπαθή ηηρ έυρ και δώδεκα
(12) μήνερ. Η ζύκβαζε δύλαηαη λα

παξαηαζεί κεηά από απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ ρωξίο πεξηνξηζκό, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
αλωηέξω Έξγνπ θαη εθόζνλ ππάξρεη ε απαηηνύκελε πίζηωζε ζην Έξγν.
Καηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εξγάζηκωλ

εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλωηέξω

απόθαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο
ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο, Αλζνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο, ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Ειηάο, Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ, ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο,
ηνπ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ, νδόο Καζηνξηάο 32Α, Μέζα
Καηζακπάο, Σ.Κ. : 71307, Ηξάθιεην θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ
πίλαθα θαηάηαμεο ηεο αξηζκ. 28 απόθαζεο ηεο 153εο/5.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ, πνπ

αθνξά

ζηελ

4073/52644/24-10-2019

αξηζκ.

Πξόζθιεζε Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΕΙ».

Ελζηάζεηο

πνπ

ζα

παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηωλ πέληε (5) εκεξώλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε
ιήμε ηεο παξαπάλω πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο,
θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ε Δηεύζπλζε Αλζξωπίλωλ

ν

πίλαθαο

Πόξωλ θαη Δηνηθεηηθήο

Μέξηκλαο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ..

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Αηθαηεξίλε Νίθνπ

Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ
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