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Θέμα: Αποδοχή

του

Πρακτικού

της

Αρ. Θέματος: 37
Επιτροπής

Αξιολόγησης

της

αριθμ.

3032/42592/13.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες
υλοποίησης του Έργου «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας
παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές
καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών
- “DacusSOS”».
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

τροποποιήθηκε

με

τις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
αριθμ.

–

ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΕΚ

όπως

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).

8.

Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ.

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,
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διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017),
όπως ισχύει, για το έτος 2020».
10. Την αριθμ. 51 απόφαση της 8ης/17.06.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας
παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής
πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - “DacusSOS”», που
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, για το έτος 2020.
11. Την αριθμ. 134883/30.06.2020

(20SYMV006946491 2020-06-30) Σύμβαση μεταξύ της

Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
12. Το από 17.07.2020 σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα
σύναψης τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για την ομαλή
υλοποίηση

του

προαναφερθέντος

Έργου,

το

οποίο

διαβιβάστηκε

με

το

αριθμ.

2656/37639/20.07.2020 έγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου.
13. Την αριθμ. 36709/14.07.2020, ΑΑ 2992, ΑΔΑ: Ω1ΛΔΟΞ3Μ-1ΨΗ έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης ποσού ύψους #22.500,00,00# για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών
στο πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης
δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού
και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - “DacusSOS”».
14. Την αριθμ. 37 απόφαση της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 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

«Εγκατάσταση

και

παραμετροποίηση

πλατφόρμας

παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής
πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - “DacusSOS”. Έγκριση
σύναψης τριών (3) συμβάσεων

μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες

υλοποίησής του».
15. Την αριθμ. 3032/42592/13.08.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.
17. Το από 10.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
3341/46858/11.09.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.
18. Την αριθ. πρωτ. 48747/21.09.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αποφασίζουμε ομόφωνα
1.

Την αποδοχή του από 10.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
3032/42592/13.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από το οποίο προκύπτουν
οι κάτωθι πίνακες κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων :
ΕΡΓΟ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: Υποβλήθηκε μόνο μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε του όρους και τις
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.
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ΕΡΓΟ Β
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: Υποβλήθηκε μόνο μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε του όρους και τις
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.
ΕΡΓΟ Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΟΦΙΑ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: Υποβλήθηκε μόνο μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε του όρους και τις
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.
2. Την έγκριση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης.
3. Την ανάθεση :
 στον Ιωάννη Κουφάκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της έως 31.12.2020, του έργου με αντικείμενο τη συμμετοχή στη δημιουργία
χαρτών αποτύπωσης ψεκασμένων και αψέκαστων περιοχών για τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας σε όλες τις ενταγμένες περιοχές του
Έργου ανά ψεκασμό, για το 2020, με παραδοτέα:


Μεθοδολογία ελέγχου του αριθμού βυτίων και των ωρών διεξαγωγής του
ψεκασμού ανά ψεκαστικό μέσο για τα μέσα που φέρουν απλώς καταγραφικό
πορείας και για τα μέσα που φέρουν ροόμετρο και καταγραφικό πορείας.



Υποβολή στατιστικών στοιχείων για κάθε κοινότητα της Κρήτης που θα
περιλαμβάνουν 1) Ώρες διεξαγωγής του ψεκασμού ανά ψεκαστικό μέσο, 2) Αριθμό
βυτίων που χρησιμοποιήθηκαν ανά ψεκασμό.



Οδηγίες της ανωτέρω μεθοδολογίας σε γραπτή μορφή και βίντεο.



Τελική έκθεση των ανωτέρω αποτελεσμάτων (παράδοση στο τέλος της σύμβασης).

Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων,
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.
 στην Ανδρονίκη Παπαφιλιππάκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από
την υπογραφή της έως 31.12.2020, του έργου με αντικείμενο

τη συμμετοχή στη

δημιουργία χαρτών αποτύπωσης ψεκασμένων και αψέκαστων περιοχών για τον έλεγχο
της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας σε όλες τις ενταγμένες
περιοχές του Έργου ανά ψεκασμό, για το 2020, με παραδοτέα:


Βελτιστοποιημένο μοντέλο ελέγχου ψεκασμένων και μη ψεκασμένων περιοχών
ελαιώνων (όπως αυτοί είναι δηλωμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ) με βάση α) την χρήση
καταγραφικών πορείας των ψεκαστικών πορείας β) με βάση την χρήση ροόμετρων
σε συνδυασμό με τα καταγραφικά πορείας σε περιβάλλον GIS.
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Μοντέλο ελέγχου ψεκασμού σε περιοχές που δεν έπρεπε να ψεκαστούν (πχ.
βιολογικοί ελαιώνες και επαλειμμένη κάλυψη περιοχών- αλληλοεπικαλύψεις).



Αποτελέσματα των αυτοματοποιημένων μοντέλων ελέγχου της ορθής εφαρμογής
των δολωματικών ψεκασμών σε μορφή χαρτών GIS και πίνακα με το ποσοστό των
αψέκαστων ελαιώνων ανά προ Καποδιστριακό ΟΤΑ (κοινότητα) για κάθε
δολωματικό ψεκασμό του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας για την περιοχή της
Κρήτης (παράδοση 5 ημέρες μετά το τέλος κάθε ψεκασμού).



Ποσοστό των περιοχών που έγιναν αλληλοεπικαλύψεις και αν ψεκάστηκαν
βιολογικοί ελαιώνες.



Οδηγίες Χρήσης του μοντέλου σε γραπτή μορφή και βίντεο (παράδοση 5 ημέρες
μετά το τέλος κάθε ψεκασμού).



Τελική έκθεση των ανωτέρω αποτελεσμάτων σε συγκεντρωτικό πίνακα (παράδοση
στο τέλος της σύμβασης).

Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων,
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αναδόχου.
 στη

Σοφία Νεραντζάκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από την

υπογραφή της έως 31.12.2020, του έργου με αντικείμενο τη συμμετοχή στη δημιουργία
χαρτών αποτύπωσης ψεκασμένων και αψέκαστων περιοχών για τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας σε όλες τις ενταγμένες περιοχές του
έργου ανά ψεκασμό, για το 2020, με παραδοτέα:


Μεθοδολογία κοινοποίησης των ερωτημάτων των ενδιαφερομένων (επόπτες,
τομεάρχες, εργολάβους κλπ) για την λειτουργία του μοντέλου.



Μεθοδολογία εύκολης αποτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του
αυτοματοποιημένου μοντέλου στους ενδιαφερόμενους.



Αποτύπωση των αποτελεσμάτων του αυτοματοποιημένου μοντέλου που θα
επεξεργάζεται τα δεδομένα πορείας των ψεκαστικών μέσων για τη δημιουργία
χαρτών στους οποίους θα αποτυπώνεται η πορεία που ακολούθησαν τα κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού, οι ψεκασμένες και αψέκαστες περιοχές και οι περιοχές που
ψεκάστηκαν ενώ δεν έπρεπε να ψεκαστούν (βιολογικοί ελαιώνες και επαλειμμένη
κάλυψη περιοχών - αλληλοεπικαλύψεις). Οι χάρτες θα μπορούν να προβληθούν με
δορυφορική απεικόνιση της γήινης επιφάνειας (παράδοση 5 ημέρες μετά το τέλος
κάθε ψεκασμού).



Οδηγίες Χρήσης των χαρτών αποτύπωσης από τους τελικούς χρήστες σε γραπτή
μορφή και βίντεο.



Τελική έκθεση των ανωτέρω αποτελεσμάτων σε συγκεντρωτικό πίνακα (παράδοση
στο τέλος της σύμβασης).

Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων,
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αναδόχου.
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Κατά των πινάκων κατάταξης της παρούσας απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης
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 Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
οδός Λεωφόρος Καραμανλή 167, ΤΚ 73134, Χανιά και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης για το Έργο ….. της αριθμ. 37 απόφασης της
12ης/24.09.2020 Συνρδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ.
3032/42592/13.08.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ».
Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά παρέλευση των πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν
αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει
ενστάσεις, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και καλούνται οι ανάδοχοι για την
υπογραφή των συμβάσεων. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει
οριστεί με την αριθμ. 29 Απόφαση της 153ης/05-12-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση την οποία
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της και οριστικοποιεί
τους πίνακες κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν το έργο και να
υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Νίκου

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν
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