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Αξ. Θέκαηνο: 46

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο
αξηζκ. 3817/49809/11.10.2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα
ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Γεκηνπξγία εζληθνύ εξεπλεηηθνύ δηθηύνπ
ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ «Ακπειηνύ», θσδ. αξηζ. 2018ΣΔ01300000 /ΠΓΔ/ΓΓΔΤ.
(Φξεκαηνδόηεζε:

ΓΓΔΤ

ρξεκαηνδνηνύκελν

από

/ΥΠΔΘ)»
ηελ

(Γξόκνη

Δπξσπατθή

ησλ

Έλσζε

κε

Ακπειώλσλ)
θσδηθό

έξγνπ:

20.1636.3.243. Έγθξηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ
θαη ζύλαςε δύν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ.
Έρνληαο ππόςε :
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180).

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν
ΔΛΛΗΝΙΚΟ
ηξνπνπνηήζεθε

ΓΔΧΡΓΙΚΟ
κε

ηηο

ΟΡΓΑΝΙΜΟ
αξηζκ.

–

ΓΗΜΗΣΡΑ

(ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΔΚ

φπσο

Β΄2889/27.10.2014),

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄
4800/29.12.2017),

1437/69301/18.05.2018

(ΦΔΚ

Β’

1770/18.05.2018)

θαη

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο.
3.

Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.».

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,
ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. –
ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ.
4485/2017, φπσο ηζρχνπλ.
7.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “ην άξζξν 13Α
ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο
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έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ ΟξγαληζκνχΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ 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 Ιλζηηηνχησλ θαη ηα
Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ
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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018), ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο «…………4. ηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014,
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο
«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ
ΓΗΜΗΣΡΑ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη φπσο πξνβιέπεη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ
Οξγαληζκνχ».
9. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «α) ρεηηθά κε
ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα
Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) πγθξφηεζε
ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ,
δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-8-2017),
γηα ηα έηε 2018 θαη 2019».
10. Σελ

αξηζκ.

183295/16/30.10.2018

Απφθαζε

Τπνπξγείνπ

Παηδείαο

Έξεπλαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: Έληαμε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: Γεκηνπξγία εζληθνχ εξεπλεηηθνχ
δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο «Διηάο», ζην Τπνέξγν 1. (Γεκηνπξγία Δζληθνχ εξεπλεηηθνχ
δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο «Διηάο», ηνπ «Ακπέινπ», ηνπ «Μειηνχ» θαη ηεο
«Κηελνηξνθίαο») ηνπ έξγνπ κε θσδ. Αξηζκ. 2018Δ01300000 ηνπ Δζληθνχ θέινπο ηνπ ΠΓΔ
ηεο ΓΓΔΣ.
11. Σν απφ 03.09.2019

Αίηεκα ηoπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα

ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.
3251/42215/04.09.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, ππνηξνπηθψλ θπηψλ & Ακπέινπ
θαη ην απφ 05.09.2019 Αίηεκα ηoπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα
ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.
3261/42452/05.09.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, ππνηξνπηθψλ θπηψλ & Ακπέινπ,
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Γεκηνπξγία εζληθνχ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ
«Ακπειηνχ», θσδ. αξηζ. 2018Δ01300000 /ΠΓΔ/ΓΓΔΣ. (Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ /ΤΠΔΘ)»
(Γξφκνη ησλ Ακπειψλσλ).
12. Σελ αξηζκ. 36225/28.08.2019 (ΑΓΑ: Φ7Ν4ΟΞ3Μ-ΦΧ7) Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο
ππνρξέσζεο γηα κία (1) ζχκβαζε έξγνπ γηα ην έηνο 2020 κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πέληε
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ρηιηάδσλ

νθηαθνζίσλ (5.800,00) επξψ,

ηελ αξηζκ. 36220/23.07.2019 (ΑΑ: 3516 ΑΓΑ:

ΧΔ29ΟΞ3Μ-ΛΟΝ), Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα (4.350,00) επξψ, γηα ακνηβή κίαο ζχκβαζεο
κίζζσζεο έξγνπ ην έηνο 2019

θαη ηελ αξηζκ. 35319/19.07.2019 (ΑΑ: 3474 ΑΓΑ:

ΧΠΙΠΟΞ3Μ-ΡΓΓ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα δέζκεπζε χςνπο έμη ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ έμη επξψ δεθαπέληε ιεπηψλ (6.506,15) ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Γεκηνπξγία
εζληθνχ

εξεπλεηηθνχ

δηθηχνπ

ζηελ

αιπζίδα

αμίαο

ηνπ

«Ακπειηνχ»,

θσδ.

αξηζ.

2018Δ01300000 /ΠΓΔ/ΓΓΔΣ. (Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ /ΤΠΔΘ)» (Γξφκνη ησλ Ακπειψλσλ)
ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, ππνηξνπηθψλ θπηψλ & Ακπέινπ.
13. Σελ αξηζκ. 39 Απφθαζε ηεο 147εο/26.09.2019 πλεδξίαζε ηνπ Γ κε ζέκα πγθξφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ
θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), γηα ην Έξγν
: «Γεκηνπξγία εζληθνχ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ «Ακπειηνχ», θσδ. αξηζ.
2018Δ01300000 /ΠΓΔ/ΓΓΔΣ. (Υξεκαηνδφηεζε: ΓΓΔΣ /ΤΠΔΘ)» (Γξφκνη ησλ Ακπειψλσλ)
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε θσδηθφ έξγνπ: 20.1636.3.243. Έγθξηζε
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε
θπζηθά πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.
14. Σελ αξηζκ. 3817/49809/11.10.2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή
πξφηαζεο πξνο ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο
ηνπ Έξγνπ «Γεκηνπξγία εζληθνχ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ «Ακπειηνχ»,
θσδ. αξηζ. 2018Δ01300000 /ΠΓΔ/ΓΓΔΣ.
15. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
16. Σν απφ 29.10.2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.
4159/53374/30.10.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ.
17. Σελ αξηζ. πξση. 57575/19.11.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.
Απνθαζίδνπκε νκόθσλα
1.

Σελ απνδνρή ηνπ απφ 29.10.2019 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ
ηεο αξηζκ. 3817/49809/11.10.2019 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε
ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:

Α.
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ

1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΤΑΣ

2

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΡΕΜΗ

Σημείωζη: ςποβλήθηκαν ζςνολικά δύο (2) πποηάζειρ οι οποίερ πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ
και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Ο Εςάγγελορ Φςηάρ είναι ππώηορ ζηην καηάηαξη
καθώρ διαθέηει και ηα επιθςμηηά πποζόνηα ηηρ ππόζκληζηρ (Μεηαπηςσιακό ηίηλο ζποςδών και
επιζηημονικό έπγο).
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Β.
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ

1

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑΥΛΑΚΗ

Σημείωζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληποί όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ
πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.
2.

Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.

3.

Σελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν:

Α.
Σελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ επδεκίδαο θαη εθηέιεζε βηνδνθηκψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ
αλζεθηηθφηεηαο ζε επηιεγκέλα εληνκνθηφλα, πνην ζπγθεθξηκέλα: (ζε παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ν
κήλαο νινθιήξσζεο/παξάδνζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο).
1. Η αλάπηπμε πιεζπζκψλ επδεκίδαο ζε ηερλεηή ηξνθή (επαλαιακβαλφκελε
δξαζηεξηφηεηα, εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο έξγνπ: απφ 1ν έσο 7ν κήλα).
2. Η δηελέξγεηα βηνδνθηκψλ κε ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο
(επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα, εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο έξγνπ: απφ 2ν
έσο 7ν κήλα).
3. Η αμηνιφγεζε θαη ε κεξηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ (εθηηκψκελνο ρξφλνο
παξάδνζεο έξγνπ: 7νο κήλαο).
4. Δπηινγή πιεζπζκψλ εληφκσλ κε επηιεγκέλα εληνκνθηφλα (7νο κήλαο).
Με βαζηθά παξαδνηέα: α) Γηαηήξεζε εθηξνθψλ πιεζπζκψλ θαη β) Απνηειέζκαηα
βηνδνθηκψλ κε επηιεγκέλα εληνκνθηφλα.
κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 30.04.2020
ζηνλ Δπάγγειν Φπηά, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα επξψ
(10.150,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ
θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ ζην
άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ
ηνπ.
Β.
1. Σελ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ γηα αζζέλεηεο ηνπ μχινπ ζε ακπειψλεο ηεο Κξήηεο
2. Σελ απνκφλσζε, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε εκπιεθφκελσλ κπθήησλ κε
θιαζηθέο θαη κνξηαθέο αλαιχζεηο.
3. Σε δεκηνπξγία κπθεηνζπιινγήο.
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ΑΔΑ: ΩΛ09ΟΞ3Μ-Α6Ι

Με βαζηθά παξαδνηέα: α) Έθζεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αζζελεηψλ ηνπ
μχινπ ηεο ακπέινπ (GTDs) ζηηο πεξηνρέο κειέηεο, θαη β) πιινγή ραξαθηεξηζκέλσλ
θαιιηεξγνχκελσλ κπθήησλ πξνεξρφκελσλ απφ πξέκλα ακπέινπ.
κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2019
ζηελ Γεσξγία Σαπιάθε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ έμη επξψ θα
δεθαπέληε ιεπηψλ (6.506,15) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ 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 ηεο.
Καηά ηεο απφθαζεο ρσξεί ππνβνιή 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 Ιλζη/ηνπ
Διηάο Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, νδφο: Λεσθφξνο Καξακαλιή 167, ΣΚ 73134, Υαληά
Κξήηεο θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζ.46 απφθαζεο ηεο
152εο/20.11.2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ.
3817/49809/11.10.2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ».
Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ 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/ε αλάδνρνο

γηα ηελ

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.

Αηθαηεξίλε Νίθνπ

Καζεγεηήο Σέξθνο Φαξνπηνπληάλ
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