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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Σπλεδξίαζε 02ε/07.02.2020
Θέκα: Απνδνρή

ηνπ

πξαθηηθνύ

5335/65370/30.12.2019
κίαο (1) ζύκβαζεο

Αξ. Θέκαηνο: 25

ηεο

Επηηξνπήο

Αμηνιόγεζεο

ηεο

αξηζκ.

Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο, Αλάζεζε

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο

πινπνίεζήο ηνπ Έξγνπ «Πξνζαξκνγή νπσξνθόξσλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ
ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή - FREECLIMB (PRIMA)
20.1616».
Έρνληαο ππόςε :
1.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), όπσο ην άξζξν απηό
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 απόθαζε ησλ
πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ

ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ

ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηηο

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ
αξηζκ.

–

ΓΖΚΖΡΟΑ

(ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΔΘ

όπσο

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) όκνηεο.
3.

Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζε ηνπ
πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.».

4.

Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,
ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. –
ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο.

5.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ
πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), όπσο ηζρύνπλ.

6.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ.
4485/2017, όπσο ηζρύνπλ.

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).

8.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 «Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηόλην
Ξαλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 142/Α/3.8.2018).

9.

Ρελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.
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10. Ρελ αξηζκ. 29 απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξόηεζε
ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ,
δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017),
όπσο ηζρύεη, γηα ην έηνο 2020».
11. Ρελ αξηζκ. 49189/29.03.2019 Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο
κε ζέκα: «Ξξνζσξηλόο θαηάινγνο α) δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ, β) κε ρξεκαηνδνηνύκελσλ θαη
γ) κε επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ ηεο Γξάζεο: Σξεκαηνδόηεζε ειιεληθώλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ επηηπρώο ζηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο ελόηεηαο 2 ηνπ PRIMA:
Γξαζηεξηόηεηεο πνπ επηιέγνληαη θαηόπηλ δηαθξαηηθώλ, αλνηρηώλ θαη αληαγσληζηηθώλ
πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ δηνξγαλώλνληαη από ην ίδξπκα PRIMA θαη
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνπο εζληθνύο θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην
PRIMA θξαηώλ».
12. Ρελ αξηζκ. 26 απόθαζε ηεο 146εο/3.09.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, κε ηελ νπνία
ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64, ηνπ λ. 4485/2017 γηα
ην ελ ιόγσ Έξγν.
13. Ρεκ αξηζκ. 58324/29.11.2019 έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ύςνπο ελλέα ρηιηάδσλ εθαηό
(9.100,00) επξώ γηα ην έηνο 2020, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ξξνζαξκνγή νπσξνθόξσλ
δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Κεζνγεηαθήο ιεθάλεο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή - FREECLIMB
(PRIMA) 20.1616» κε θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Έξγνπ ηε ΓΟΑΠΖ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ
«Σξεκαηνδόηεζε ειιεληθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ επηηπρώο ζηηο πξνζθιήζεηο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Δλόηεηαο 2 ηνπ PRIMA ηεο ΓΓΔΡ. ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Διηάο,
ππνηξνπηθώλ θπηώλ & Ακπέινπ θαη ηελ αξηζκ. 1132/9.01.2020, ΑΑ 87, ΑΓΑ 6ΠΕΑΝΜ3ΚΠΡΚ απόθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ ύςνπο #9.100,00# επξώ γηα ην έηνο 2020 γηα
ην ελ ιόγσ Έξγν.
14. Ρν από 03.12.2019 Αίηεκα ηoπ Δπηζηεκνληθά πεπζύλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα
ζύλαςεο κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ξξνζαξκνγή
νπσξνθόξσλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Κεζνγεηαθήο ιεθάλεο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 4850/61378/06.12.2019
έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Διηάο, πνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ.
15. Ρελ αξηζκ. 28 απόθαζε ηεο 154εο/18.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
έθδνζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζύλαςε κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο
έξγνπ κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ Έξγνπ: «Ξξνζαξκνγή
νπσξνθόξσλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Κεζνγεηαθήο ιεθάλεο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» κε θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Έξγνπ ηε ΓΟΑΠΖ ΔΘΛΗΘΖΠ
ΔΚΒΔΙΔΗΑΠ «Σξεκαηνδόηεζε ειιεληθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ επηηπρώο ζηηο
πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Δλόηεηαο 2 ηνπ PRIMA ηεο ΓΓΔΡ.
16. Ρελ αξηζκ. 5335/65370/30.12.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
17. Ρελ πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε.
18. Ρν

από

17.01.2020

Ξξαθηηθό

ηεο

Δπηηξνπήο

Αμηνιόγεζεο

ηεο

αξηζκ.

5335/65370/30.12.2019 Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην
αξηζκ. 160/3325/20.01.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Διηάο, πνηξνπηθώλ Φπηώλ &
Ακπέινπ.
19. Ρελ αξηζ. πξση. 7195/05.02.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ.
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Απνθαζίδνπκε νκόθσλα
1. Ρελ απνδνρή ηνπ από 17.01.2020 Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο αξηζκ.
5335/65370/30.12.2019 Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν
θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΤΥΦΙΟ

1

ΒΑΠΗΙΗΘΖ

ΓΘΗΘΑ

ΓΔΩΞΝΛΗΑΠ

Πεκείσζε: πνβιήζεθε κόλν κία (1) πξόηαζε, ε νπνία πιεξνύζε όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο Ξξόζθιεζεο.
2. Ρελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο.
3. Ρελ αλάζεζε ζηελ Βαζηιηθή Γθίθα, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο δέθα
(10) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο, ηνπ θάησζη έξγνπ :
 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξσηνθόιισλ γηα αμηνινγήζεηο αλζεθηηθόηεηαο ζε βηνηηθνύο
θαη

αβηνηηθνύο

αλζεθηηθόηεηαο

παξάγνληεο
γελνηύπσλ

ζε
ζε

κεγάιν
βηνηηθέο

αξηζκό

γελνηύπσλ.

θαηαπνλήζεηο

(Γάθν).

Κειέηε

ηεο

Κειέηε

ηεο

αλζεθηηθόηεηαο γελνηύπσλ ζε αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο (έιιεηςε λεξνύ, ζεξκνθξαζία,
αιαηόηεηα). Αλάπηπμε θαη έιεγρνο λέσλ θαη ππαξρόλησλ πξσηνθόιισλ θαη νηθνθπζηνινγηθώλ κνληέισλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Αμηνιόγεζε ζπιινγήο
πνηθηιηώλ ειηάο γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά.
Π’ απηήλ ηε δξάζε ζα γίλεη θαηλνηππηθόο ραξαθηεξηζκόο πιηθνύ κε κεγάιε
παξαιιαθηηθόηεηα ζε ζρέζε κε αληνρή ζε έιιεηςε λεξνύ, αιαηόηεηα θαη δάθν.


Φπησξηαθέο

θξνληίδεο

γηα

πεηξάκαηα

ειηάο

ζε

γιάζηξεο

(ςεθαζκόο

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ, ιίπαλζε, άξδεπζε, κεηαθύηεπζε), δεηγκαηνιεςίεο θαη
εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο.


πνβνιή αλαιπηηθήο κεληαίαο έθζεζεο πξνόδνπ ηνπ Έξγνπ ζηνλ Δπηζηεκνληθά
πεύζπλν ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κε
Βαζηθά παξαδνηέα:



Έθζεζε αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο πξσηνθόιισλ γηα αμηνινγήζεηο αλζεθηηθόηεηαο ζε
βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο ζε κεγάιν αξηζκό γελνηύπσλ ειηάο (έσο
31/05/2020).



Έθζεζε απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο αλζεθηηθόηεηαο ζε βηνηηθνύο (Γάθν) θαη
αβηνηηθνύο (έιιεηςε λεξνύ, ζεξκνθξαζία, αιαηόηεηα) παξάγνληεο ζηελ Δζληθή
Ππιινγή Ξνηθηιηώλ ειηάο έσο 30/11/2020.

Ρν θόζηνο ηεο ζύκβαζεο απηήο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ελλέα ρηιηάδσλ
εθαηό (9.100,00) επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θόξσλ
θαζώο θαη ηπρόλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αλαδόρνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ, ζε
πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδόρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζό
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ
αληηζπκβαιιόκελνπ.
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Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο όηαλ απηό θξηζεί
αλαγθαίν από ηνλ Δπηζηεκνληθά πεύζπλν θαη ζα θαηαβιεζνύλ επηπιένλ ηνπ αλσηέξσ
πνζνύ ζύκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ.
Θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνύ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην
Ηλζηηηνύην Διηάο πνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ νδόο Ιεσθόξνο Θαξακαλιή 167, ΡΘ
73134, Σαληά θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο
αξηζκ. 25 απόθαζεο

ηεο 2εο/07.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ

ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 5335/65370/30.12.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε
ησλ πέληε (5) εκεξώλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο
θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαιείηαη
ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Πε πεξίπησζε ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 29 Απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηηο εμεηάδεη θαη εθθξάδεη αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε
βάζε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο θαη
νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Ζ ζρεηηθή απόθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε.
Ζ ζρεηηθή απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.

Αηθαηεξίλε Νίθνπ

Καζεγεηήο Σέξθνο Φαξνπηνπληάλ
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