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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Έρνληαο ππφςε ηελ αξηζκ. 11η/09-09-2020, θέμα: 34 Απφθαζε 0/.,Μ1+
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν

`
,0

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ/Ιλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ &
Ακπέινπ, πνπ εδξεχεη ζηα Υαληά Κξήηεο, εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο
ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ:
«Γεκηνπξγία εζληθνχ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο Διηάο» – Τπνέξγν 1, θσδηθφο
20.1596» κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ κε θσδ. αξηζ. 2018Δ01300000 ηνπ Δζληθνχ θέινπο
ηνπ ΠΓΔ ηεο ΓΓΔΣ 2018-2021.
πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο
έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θπζηθφ πξφζσπν, κε αληηθείκελν ηελ Φαηλνηππηθή θαη γελεηηθή αλάιπζε
πνηθηιηψλ ειηάο. πγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ ζα αλαηεζνχλ ζην/ζηελ αλάδνρν είλαη:
-

Φαηλνηππηθφο ραξαθηεξηζκφο 45 πνηθηιηψλ ειηάο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή πιινγή
Αλαθνξάο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ζηα Υαληά. πγθεθξηκέλα, δεηγκαηνιεςία θαξπψλ (0130/11/2020), θσηνγξάθεζε ζην εξγαζηήξην, πινπνίεζε κεηξήζεσλ κε βάζε ηα πξσηφθνιια
πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην.

-

ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζχληαμε κίαο ηερληθήο έθζεζεο (έσο 25/03/2021
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ).

-

Γεηγκαηνιεςία θπηηθνχ πιηθνχ (θχιια) θαη πξνεηνηκαζία γηα γελεηηθή αλάιπζε έσο 25/02/2021.
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλνιηθά 500 δέληξα ζε γελεηηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζπιινγέο ηνπ
ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ (Δζληθή πιινγή Αλαθνξάο ζηα Υαληά, πιινγή πνηθηιηψλ Καιακάηαο,
πιινγή πνηθηιηψλ Λέζβνπ).

-

Τινπνίεζε ζρεδίνπ πξνβνιήο 3 επηδεηθηηθψλ αγξψλ ζε Υαληά, Καιακάηα θαη Μπηηιήλε (έσο
30/03/2021).

-

πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε κεηξηθήο θπηείαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πνηθηιηψλ ειηάο,
δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα έιεγρν θπηνυγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην κφληκν
πξνζσπηθφ ηνπ ηλζηηηνχηνπ.

-

Τπνβνιή αλαιπηηθήο κεληαίαο έθζεζεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ζηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηελ
ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.

Βαζηθά Παξαδνηέα:
-

Έθζεζε θαηλνηχπηζεο πνηθηιηψλ ειηάο.
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Απαηηνχκελα πξνζφληα:
-

Πηπρίν ΑΔΙ Γεσπνλίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο,
αλαγλσξηζκέλν απφ ΓΟΑΣΑΠ.

-

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζρεηηθφ κε γελεηηθνχο πφξνπο ειηάο.

-

Γηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ.

-

Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.

-

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.

Δπηζπκεηά πξνζφληα:
-

Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα/έξγα ζρεηηθά κε γελεηηθνχο πφξνπο ειηάο.

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο
30/03/2021. Σν θφζηνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
επξψ 10.200,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ
ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. ην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε
ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.
Γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Έξγνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλάδνρν λα εθηειεί ην αλαηεζέλ ζε
απηφλ έξγν, νιηθά ή κεξηθά, ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ
Φπηψλ & Ακπέινπ ζηα Υαληά Κξήηεο, ή φπνπ αιινχ επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηνπ Έξγνπ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ν/ε αλάδνρνο ζα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη κεηαθηλήζεηο. Οη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ κεηαθηλήζεσλ είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα κε
ην ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ηνπ Έξγνπ θαη ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Όζνη επηζπκνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινχληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξφηαζε γηα
ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, θαη' άξζξν 681 ΑΚ, κέρξη θαη ηελ 07-10-2020 ημέρα Σετάρτη θαη
ψξα 14:30, ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ αξηζκ. 3491/49084/22-09-2020 Πξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ». Η πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζη/ηνπ
Διηάο Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδφο: Λεσθφξνο Καξακαλιή 167, ΣΚ 73134, Υαληά.
Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Γξ Γεψξγην
Κνπκπνχξε (28210 83434) σο πξνο ην εξεπλεηηθφ Έξγν θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα
εθηειέζνπλ θαη ζηελ θα Μαξία Παπαραηδάθε (2810 302318) γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
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Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά
δηθαηψκαηα πξνζδνθίαο. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα
επηινγήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαζψο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ
ίδηα ηε ζχλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δεδνκέλνπ όηη, ζύκθωλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ.
164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ
εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ε
παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα
κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «Σε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «Σπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη δηαδνρηθώο θαη
εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη
κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24)
κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο, είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ δηαηάμεωλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο»,
επηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ απαγνξεχζεηο ζηα πξφζσπα ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε, ππνινγηδφκελεο θαη ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ


Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο θαη
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ ηνπο εθφζνλ απηά
απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνηάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απφδεημε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ
αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α’ 05.03.2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρχνπλ.



Η πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η επζχλε γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο πξφηαζεο είλαη απνθιεηζηηθά
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.



Τπνβιεζείζα πξφηαζε, ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο,
απνξξίπηεηαη, απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.



ε πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή παξαηηεζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ν ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ κπνξεί λα πξνβεί ζηε αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε
ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ελδηαθεξφκελν.
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ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληαπνθξίλεηαη

πιεκκειψο

ζηνπο φξνπο ηεο

παξνχζαο

πξφζθιεζεο ή ηεο ζχκβαζήο ηνπ, ν ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη
λα αμηψζεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο αδεκίσο θαη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ επφκελν
θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ελδηαθεξφκελν.


Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζπλάπηνπλ ζχκβαζε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο ή απνρψξεζεο αλαδφρνπ ζα
απαζρνιεζνχλ γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο

απηφ

νξίδεηαη

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε κε ην αληίζηνηρν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.


Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ νη πξνηάζεηο πνπ επηιερζνχλ αθνξνχλ δεκφζηνπο ππαιιήινπο, νη
ελδηαθεξφκελνη έρνπλ πξνζσπηθή επζχλε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.
3528/2007, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.



Η παξνχζα Πξφζθιεζε δχλαηαη λα καηαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδηφ ηεο, ρσξίο έθαζηνο
ελδηαθεξφκελνο λα δηαηεξεί νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ.



Ο ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ αθνινπζεί φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην λέν Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα (2016/679/ΔΔ) θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. Η επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα
ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Σα σο άλσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα δελ δηαβηβάδνληαη, θνηλνπνηνχληαη, αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο θαη δελ θαζίζηαληαη
πξνζβάζηκα ζε απηνχο, εθηφο εάλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν ή είλαη απαξαίηεην γηα ζθνπνχο
άζθεζεο, ζεκειίσζεο ή ππεξάζπηζεο δηθαηψκαηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ή/θαη ζηελ
θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαβίβαζε,
θνηλνπνίεζε, αλαθνίλσζε ή παξνρή πξφζβαζεο πεξηνξίδεηαη ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ. Ο ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ σο άλσ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο (νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο).
Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά δηαηεξνχληαη θαη χζηεξα
απφ ην δηάζηεκα απηφ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζεκειίσζε,
άζθεζε ή/θαη ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ
νπνηεδήπνηε ηελ πξφηαζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνηάζεσλ πξνεγείηαη απηή φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο δηαζέηεη
κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά έξγα ζρεηηθά κε γελεηηθνχο πφξνπο ειηάο.



Η ππνβνιή πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηζνδπλακεί κε πιήξε απνδνρή ησλ
φξσλ δηελέξγεηαο απηήο.
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.

Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο νξζψο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν.

2.

Αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ
ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
θαηφρνπ).

3.

Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Δθφζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:
πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ) ή πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην
ΓΙΚΑΣΑ, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.

4.

Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.

5.

Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφδεημεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο.

6.

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ζπκβάζεηο, βεβαηψζεηο θ.ιπ. απφ φπνπ
λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο).

7.

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζχληνκν).

8.

Τπεχζπλε Γήισζε φηη: α) ζε πηζαλή επηινγή γηα ηελ αξηζκ. 3491/49084/22-09-2020 Πξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα ζπληξέρνπλ νη απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 4, ηνπ
άξζξνπ 5, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ π.δ. 164/2004, β) ηα αληίγξαθα ησλ
εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ δεηνχκελσλ πξνζφλησλ

θαη φια ηα ζρεηηθά ινηπά ζπλνδεπηηθά

έγγξαθα, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ πξφηαζή κνπ, απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ
πξσηνηχπσλ πνπ έρσ ζηελ θαηνρή κνπ.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 128η/07-02-2019, θέμα 35 Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ αθνχ νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπληάμεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,
εηζεγείηαη (δηά ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο) ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηνπ
πίλαθα θαηάηαμεο. Η ζρεηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Η
άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ιλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ,
νδφο Λεσθφξνο Καξακαλιή 167, ΣΚ 73134, Υαληά θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά
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ηεο αξηζκ. ………. Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ πνπ αθνξά ζηελ
αξηζκ. 3491/49084/22-09-2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ».
Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο
θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε
ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 29 Απφθαζε ηεο 153εο/05-12-2019
πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηηο εμεηάδεη θαη εθθξάδεη αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε
βάζε ηελ νπνία

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο θαη

νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Η ζρεηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο
επφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο

έξγνπ

θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θαηάηαμεο.
ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ &
Ακπέινπ http://www.nagref-cha.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr θαη ζηε
ΓΙΑΤΓΔΙΑ.

Η Γηεπζχληξηα
Γξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ
Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ
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