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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Σπλεδξίαζε 06ε/08.05.2020
Θέκα: Απνδνρή

ηνπ

Πξαθηηθνύ

Αξ. Θέκαηνο: 28

ηεο

Επηηξνπήο

Αμηνιόγεζεο

ηεο

αξηζκ.

1199/18700/31.03.2020 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Υπνέξγνπ 1 «Έμππλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ
γηα ηελ

ππνζηήξημε

ηεο

θπηνπξνζηαζίαο

αθξηβείαο

ζε

θεπεπηηθέο

θαιιηέξγεηεο ηεο Κξήηεο (SmartPP)», ηεο Πξάμεο «Έμππλα δηαγλσζηηθά
εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο
αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Κξήηεο (SmartPP) κε θσδηθό
ΟΠΣ(MIS) 5028205 (θσδηθόο έξγνπ 20.1624.243) πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από
ην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε» 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη
από

ην Επξσπατθό

Τακείν

Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο

(ΕΤΠΑ).

Έγθξηζε

ζύλαςεο κίαο (1) ζύκβαζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ

γηα ηηο

αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.
Έρνληαο ππόςε :
1.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ
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 απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ

ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ

ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηηο

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ
αξηζκ.

–

ΓΖΚΖΡΟΑ

(ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΔΘ

φπσο

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) φκνηεο.
3.

Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.».

4.

Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,
ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. –
ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο.
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5.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04.8.2017), φπσο ηζρχνπλ.

6.

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

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.

Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.

9.

Ρελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε
ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ,
δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017),
φπσο ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020».

10. Ρελ αξηζκ. πξση.
επηρεηξεζηαθφ

6043/27-12-2017 Ξξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην

πξφγξακκα

αληαγσληζηηθφηεηαο,

«Θξήηε»

θαηλνηνκίαο

θαη

άμνλαο

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ηεο

1

«Δλίζρπζε

Θξήηεο»,

ν

ηεο

νπνίνο

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) κε ηίηιν
«Γξάζε 1.b.1: Έξγα επίδεημεο - πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ πξνσζνχλ ηελ έξεπλα θαη
θαηλνηνκία ζε ηνκείο ηεο RIS3Crete».
11. Ρελ αξηζκ. πξση. 513/30-01-2019 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «Έμππλα
δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο
αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Θξήηεο, (SmartPP)» θαη MIS 5028205 ζην ΔΞ
Θξήηε 2014-2020.
12. Ρελ αξηζ. 44 απφθαζε (ΤΕΝΝΜ3Κ-70Ο) ηεο 134εο/18-4-2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ
ΔΙΓΝ

-ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ έγθξηζε ινπνίεζεο κε Ίδηα Κέζα ηνπ πνέξγνπ 1 «Έμππλα

δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο
αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Θξήηεο, (SmartPP)», κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS):
5028205, ζην ΔΞ ΘΟΖΡΖ 2014-2020.
13. Ρελ αξηζκ.

26770/6-6-2019 απφθαζε ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ ινπνίεζε κε Ίδηα

Κέζα ηνπ πνέξγνπ (1) «Έμππλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Θξήηεο,
(SmartPP)», κε θσδηθφ ΝΞΠ (MIS): 5028205, ζην ΔΞ ΘΟΖΡΖ 2014-2020.
14. Ρν ηερληθφ δειηίν ηνπ αλσηέξσ πνέξγνπ.
15. Ρν απφ 21.01.2020 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο κίαο (1) ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνέξγνπ, ην νπνίν
δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 317/5825/29-01-2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Διηάο
πνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ.
16. Ρελ αξηζκ. 1123/09.01.2020, ΑΑ 91, ΑΓΑ 6317ΝΜ3Κ-ΓΤ9 απφθαζε αλάιεςεο δέζκεπζεο
πίζησζεο πνζνχ χςνπο #15.000,00# ζην πιαίζην ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνέξγνπ.

Εςπωπαϊκή Ένωση
Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ (ΕΤΠΑ)

Απφθαζε ΓΠ ζέκα 28 /06εο/08.05.2020

Πειίδα 2 απφ 4

ΑΔΑ: Ψ4Ζ0ΟΞ3Μ-ΧΟ1

17. Ρα

αξηζκ.

234/4275/22.01.2020,

579/9999/14.02.2020

θαη

734/12268/25.02.2020

έγγξαθα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο
γηα ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
18. Ρν απφ 18.02.2020 ειεθηξνληθφ κήλπκα

θαη ην αξηζκ. 762/24.02.2020 έγγξαθν ηεο

Κνλάδαο Β1 ΔΓΔΞ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηνξζψζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ ηεο
Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ην αξηζκ. 907/25.02.2020 έγγξαθν ηεο ηεο
Κνλάδαο Β1 ΔΓΔΞ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο πνπ αθνξά ζηε δηαηχπσζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο
ηεο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ξξφζθιεζεο.
19. Ρελ αξηζ. 37 Απφθαζε ηεο 4εο/20.03.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε
ζέκα «Ππγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε
επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’
114/04-8-2017) γηα ην πνέξγν 1 «Έμππλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Θξήηεο
(SmartPP)», ηεο Ξξάμεο «Έμππλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θπηνπξνζηαζίαο αθξηβείαο ζε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Θξήηεο
(SmartPP)

κε

θσδηθφ

ΝΞΠ(MIS)

5028205

(θσδηθφο

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα

έξγνπ

20.1624.243)

«Θξήηε»

πνπ

2014-2020 θαη

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ). Έγθξηζε
κίαο (1) ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ».
20. Ρελ αξηζκ. 1199/18700/31.03.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
21. Ρελ πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε.
22. Ρν απφ 16.04.2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.
1358/21080/21.04.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Διηάο, πνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ.
23. Ρελ αξηζ. πξση. 22894/04.05.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ.
Απνθαζίδνπκε νκόθσλα
1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ 16.04.2020 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο αξηζκ.
1199/18700/31.03.2020 Ξξφζθιεζεο

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ην νπνίν

πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ

ΚΑΣΑΣΑΞΗ
1

Πεκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε φξνπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο πξφζθιεζεο

2. Ρελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο.
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3. Ρε ζχλαςε ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ θ. Ληθφιαν Θξαζαγάθε,
κε αληηθείκελν ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα παθέηα εξγαζίαο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ
ΞΝΔΟΓΝ 1. Νη βαζηθέο εξγαζίεο θαη παξαδνηέα φπνπ ζα απαζρνιεζεί πεξηιακβάλνπλ:
 Ππιινγή αζζελψλ θπηηθψλ δεηγκάησλ απφ θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ ηεο Θξήηεο (Ξ1.2).
 Απνκφλσζε θαη ραξαθηεξηζκφο κπθεηνινγηθψλ θπηνπαζνγφλσλ θαη δεκηνπξγία
κπθεηνζπιινγήο κε ηα θπξηφηεξα παζνγφλα-ζηφρνπο (Ξ1.2).
 Δθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ-βηνδνθηκψλ γηα αλίρλεπζε αλζεθηηθψλ ζηειερψλ
(Ξ1.2)
 Γηελέξγεηα πεηξακάησλ αγξνχ (Ξ5.1, Ξ5.2, Ξ5.3).
 Ππκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη πξνεηνηκαζία
ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη εθζέζεσλ πξνφδνπ (Ξ6.2, Ξ6.3, Ξ6.9, Ξ6.10).
 Ξξνεηνηκαζία επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ-δεκνζηεχζεσλ (Ξ1.3).
Δπίζεο ζα ζπλδξάκεη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ζπληήξεζε-αλαλέσζε ηεο
κπθεηνζπιινγήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κπθεηνινγίαο.
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έσο νρηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δχλαηαη λα
παξαηαζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κέρξη θαη 16
κήλεο ζχκθσλα κε ηελ ΑΗΚ ή κέρξη ηε ιήμε ηνπ πνέξγνπ, εθφζνλ απηφ παξαηαζεί θαη
εθφζνλ ππάξρεη ε απαηηνχκελε πίζησζε.
Θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εξγάζηκσλ

εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλσηέξσ

απφθαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο
ζηα γξαθεία ηνπ

Ρκήκαηνο Ακπέινπ, Ιαραλνθνκίαο, Αλζνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο, ηνπ

Ηλζηηηνχηνπ Διηάο, πνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Έξεπλαο, ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, νδφο Θαζηνξηάο 32Α, Κέζα
Θαηζακπάο, Ρ.Θ. : 71307, Ζξάθιεην θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ
πίλαθα θαηάηαμεο ηεο αξηζκ. 28 απφθαζεο ηεο 06εο/08.05.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ ΔΙΓΝ
- ΓΖΚΖΡΟΑ,

πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 1199/18700/31.03.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ
πέληε (5) εκεξψλ

δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη

εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ε
Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ θαη Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.

Αηθαηεξίλε Νίθνπ

Καζεγεηήο Σέξθνο Φαξνπηνπληάλ

Εςπωπαϊκή Ένωση
Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ (ΕΤΠΑ)
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