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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

         Ημερομηνία 15-03-2019 

                  Α.Π.: 876 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 18/128ης/07-02-2019/ΑΔΑ: ΩΓ2ΞΟΞ3Μ-62Λ απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–

ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης 

προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 

φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Improving the 

conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-

pp) που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.  

Ο στόχος του ανωτέρω Έργου είναι η προστασία των ειδών χλωρίδας της 

διασυνοριακής περιοχής που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας (priority 

species), ακολουθώντας μεθοδολογία που στηρίζεται στην έρευνα, σε έργα 

υποδομής, ψηφιακές πρακτικές και δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού. Το 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως 

συντονιστής του Έργου, θα αναλάβει τη συλλογή, ψηφιακή αποτύπωση, 

ταυτοποίηση, διατήρηση και αναπαραγωγή επιλεγμένων ειδών των επιλέξιμων 

περιοχών του προγράμματος καθώς και βελτίωση υποδομών. 

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι: 

 

Α) To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά: 
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Παραδοτέο 3.1.1 Ένας ανάδοχος για τη διενέργεια έρευνας για τον καθορισμό 

ειδών-στόχων του Έργου. 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

Ο ανάδοχος του έργου θα κάνει την επιλογή των επιλέξιμων φυτικών ειδών και 

υποειδών και στη συνέχεια μεταξύ αυτών την ιεράρχηση των 72 ειδών 

προτεραιότητας που θα είναι φυτά-στόχοι του προγράμματος (κατώτερος στόχος). 

Αυτή η διαδικασία θα προσδιορίσει τα είδη φυτών προτεραιότητας που 

εμφανίζονται στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα: 

α) τα αξιολογημένα ως σπάνια και απειλούμενα (κρισίμως κινδυνεύοντα, τρωτά) ή 

σχεδόν απειλούμενα φυτά που απαντούν στην Ελλάδα και χώρα εταίρο (φυτά που 

αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων της IUCN είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο 

επίπεδο) και ειδικά για τη χώρα εταίρο τα προτεινόμενα είδη για το εθνικό Red 

Data Book (σύμφωνα με τις οδηγίες από τους εταίρους), 

(β) τα καθορισμένα Άλλα Σημαντικά Είδη του ελληνικού δικτύου ΦΥΣΗ 2000 που 

επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στη χώρα εταίρο (κυρίως τοπικά βαλκανικά 

ενδημικά), 

(γ) τα καθορισμένα βασικά είδη φυτών ή είδη-κλειδιά (key species, trigger 

species) από το δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών Φυτών της χώρας εταίρου 

(Important Plant Areas) που επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα (κυρίως 

τοπικά βαλκανικά ενδημικά). 

(δ) τα ελληνικά ενδημικά φυτά ή τα ενδημικά φυτά της χώρας εταίρου που 

απαντούν στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος. 

Αυτές οι κατηγορίες (α, β, γ και δ) θα αποτελέσουν τις δεξαμενές ειδών για να 

επιλεγούν τα είδη προτεραιότητας στα οποία στοχεύει το έργο (περίπου 100 είδη 

και υποείδη υπολογίζονται για τις κατηγορίες α, β, και γ και περίπου 100 είδη για 

την κατηγορία δ, εκ των οποίων συνολικά 72 θα είναι ο κατώτερος στόχος του 

έργου.  

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του ΙΓΒ&ΦΠ και τις οικολογικές 

απαιτήσεις των επιλέξιμων φυτών, θα εκτιμηθούν επίσης οι δυνατότητες επιτυχούς 
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αναπαραγωγής και εκτός τόπου διατήρησης αυτών των φυτών (α, β, γ, και δ) στις 

εγκαταστάσεις του ΒΒΚΚ (Θέρμη και Ποντοκερασιά).  

Αυτή η διαδικασία θα καταδείξει τα φυτά με μικρή πιθανότητα επιτυχίας στην 

αναπαραγωγή και διατήρηση εξαιτίας του ιδιαίτερου βιολογικού τους κύκλου και/ή 

των ειδικών οικολογικών τους απαιτήσεων (δεν θα δοθεί προτεραιότητα σε τέτοιες 

περιπτώσεις). 

Για τα περίπου 200 είδη προτεραιότητας του Έργου (εκ των οποίων ο κατώτερος 

στόχος είναι 72 είδη), οι συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις και περίοδοι (σε 

μήνες) όπου αυτά αναμένονται να βρεθούν στο φυσικό περιβάλλον σε ανθοφορία 

θα περιγραφούν λεπτομερώς. Οι βοτανικές αποστολές για συλλογή αυτών των 

φυτών θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων ανάλογα με τις διαφορετικές 

περιόδους άνθησης και τις γνωστές θέσεις εμφάνισης (συγκεκριμένες τοποθεσίες 

σε διάφορες περιοχές) των ειδών προτεραιότητας. Τα παραπάνω είναι κρίσιμα για 

τη βέλτιστη οργάνωση των βοτανικών αποστολών στο φυσικό περιβάλλον των δύο 

χωρών. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή 

αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.   

 Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συστηματική Βοτανική ή 

Φυτοκοινωνιολογία της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.   

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα. 

 

Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 

1. Μία μελέτη σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (cd-rom), με 

μεθοδολογία προσέγγισης και πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και ηλεκτρονικές 

λίστες ειδών ανά κατηγορία όπως περιγράφεται παραπάνω (α, β, γ και δ). Για 

ΑΔΑ: 6ΚΔ9ΟΞ3Μ-ΘΦ7



 

                           
 

 

   4/17 

Τ.Θ. 60458 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη   2310 471 110,   Fax: 2310 473 024   e-mail: director@ipgrb.gr 

 

κάθε φυτό των παραπάνω κατηγοριών απαιτείται η οικογένεια στην οποία 

ανήκει, ο χαρακτηρισμός κινδύνου εξαφάνισης ή κίνητρο του δικτύου NATURA 

2000, η περίοδος ανθοφορίας σε μήνες, η βιοτική μορφή, τα ενδιαιτήματα όπου 

αυτοφύεται, η συνολική γεωγραφική εξάπλωση (με αναφορά σε χάρτη 

εξάπλωσης εφόσον υπάρχει στη βιβλιογραφία), η εξάπλωση στις επιλέξιμες 

περιοχές του INTERREG σε Ελλάδα και στη χώρα εταίρο και λεπτομερής 

κατάλογος γνωστών θέσεων εμφάνισης με γεωγραφικές συντεταγμένες 

(εφόσον υπάρχουν). 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει μία ενδιάμεση έκθεση σε διάστημα 30 

ημερών από την έναρξη της σύμβασης για το παραχθέν έργο με ηλεκτρονικές 

λίστες των ειδών προτεραιότητας ανά κατηγορία για εσωτερική διαβούλευση με 

την επιστημονική ομάδα και τους εταίρους της χώρας εταίρου  και μία τελική 

έκθεση στο τέλος της σύμβασης.  

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια συνολικά δύο (2) 

μήνες με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της. Το κόστος για το Έργο 

ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι 

λεπτών (3.024,36 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, 

φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και 

αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 

4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί 

το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού 

επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες 

οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

Β) To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά: 

Παραδοτέο 1.1.2. Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου  

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 
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Ο ανάδοχος θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης διασυνοριακής συνεργασίας, με έμφαση στην επιστημονική 

παρακολούθηση των παραδοτέων που σχετίζονται με τις υλικοτεχνικές και 

κτιριακές υποδομές. Επίσης, θα συγκεντρώσει την απαραίτητη πληροφορία για την 

κατάρτιση των ελέγχων προόδου σε εξαμηνιαία βάση. Ειδικότερα το έργο του 

αναδόχου αφορά: 

 Παρακολούθηση των έργων υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής. 

 Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων της υλοποίησης των επιμέρους 

δράσεων του φορέα σχετικών με θέματα γύρω από τις υλικοτεχνικές και 

κτιριακές υποδομές για την προστασία της βιοποικιλότητας.  

 Συνολικό εξαμηνιαίο απολογισμό (ex post assessment) και κατάρτιση των 

project reports. 

 Αναφορά χρονοπρογραμματισμού (time schedule report) συμπεριλαμβανομένου 

του ορισμού των ενδιάμεσων ορόσημων και την καθοδήγηση για την τήρησή 

τους καθώς και της οργάνωσης παράδοσης των παραδοτέων του φορέα. 

 Υποστήριξη στη σύνταξη/διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης του φορέα 

και ειδικότερα των έργων υποδομής. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο  Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής συνεργασίας.  

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δημόσιο φορέα με 

αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και 

υποδομών, και την παρακολούθηση και τήρηση φακέλων έργων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων.  

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
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 Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/έργα σχετική με την προστασία των ειδών 

χλωρίδας. 

 

 

Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 

1. Τέσσερις εξαμηνιαίες αναφορές προόδου. 

2. Τέσσερα εξαμηνιαία απολογιστικά υπομνήματα όπου θα αποτυπώνεται η εξέλιξη 

των εργασιών, όπως περιγράφονται παραπάνω.  

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της 

μέχρι τις 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border 

area». Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων και 

εξήντα δύο λεπτών (33.000,62 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και 

αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 

4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. 

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί 

το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού 

επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες 

οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

Γ) To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά: 

Παραδοτέο 4.1.2 Ανάπτυξη πολυχρηστικού φυτωρίου σε χαμηλό υψόμετρο 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί θερμοκηπιακό συγκρότημα που θα 

χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή και την καλλιέργεια των ειδών 

προτεραιότητας που θα συλλεχθούν από την επιλέξιμη περιοχή του έργου. Το 
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συγκρότημα θα αποτελείται από 6 πειραματικά θερμοκήπια το καθένα από τα οποία 

θα σχεδιαστεί ώστε να έχει τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος που θα 

εξασφαλίσουν τη σωστή αύξηση/ανάπτυξη των φυτικών ειδών. Οι χώροι αυτοί θα 

καλύψουν απαιτήσεις αναπαραγωγής και καλλιέργειας και θα εξοπλιστούν με τα 

κατάλληλα συστήματα. Οι κλιματικές συνθήκες θα ελέγχονται από έναν αυτόματο 

ελεγκτή που θα εγκατασταθεί μέσα στους χώρους του θερμοκηπιακού 

συγκροτήματος. Παράλληλα στο φυτώριο θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος σκίασης για τα ζωντανά φυτά που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του 

έργου με σκοπό την προφύλαξή τους από την απευθείας έκθεση σε ηλιακή 

ακτινοβολία με σκοπό τη σταδιακή τους προσαρμογή. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών των 

συνθηκών περιβάλλοντος των θερμοκηπιακών χώρων (έλεγχος, αερισμός, 

δροσισμός κτλ), τον σχεδιασμό του θερμοκηπιακού συγκροτήματος πολλαπλών 

χρήσεων, τον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και τέλος την επιστημονική 

παρακολούθηση του έργου που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 

θερμοκηπίων. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής της 

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής 

ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα προμήθειας και 

εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 

αρδευτικών συστημάτων σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες, 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με συστήματα 

αυτομάτου ελέγχου θερμοκηπιακών κατασκευών και καινοτόμα συστήματα 

καλλιέργειας. 
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Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 

1. Έκθεση που περιγράφει τις προδιαγραφές του συστήματος αυτόματου ελέγχου, 

του συστήματος σκίασης και του συστήματος δροσισμού του θερμοκηπίου. 

2. Δίμηνες εκθέσεις προόδου κατά την εκτέλεση του έργου. 

3. Τελική έκθεση που αποτυπώνει την άρτια εκτέλεση του έργου και εγκατάσταση 

των προδιαγεγραμμένων συστημάτων.  

Κατά τους δυο (2) πρώτους μήνες της σύμβασης, πρέπει να παραδοθούν η τεχνική 

έκθεση (παραδοτέο 1) και η πρώτη δίμηνη έκθεση προόδου (μέρος του 

παραδοτέου 2). Οι υπόλοιποι τέσσερις (4) μήνες θα ξεκινήσουν με την υπογραφή 

της σύμβασης του παραδοτέου 4.1.2 Development of the Low altitude multi-

purpose nursery. Μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών, ζητούνται οι δυο διμηνιαίες 

εκθέσεις προόδου (μέρος του παραδοτέου 2) και η τελική τεχνική έκθεση 

(παραδοτέο 3). 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες με 

ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο 

ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 

(10.066,32 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων 

καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε 

περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο  παροχής 

υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. 

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί 

το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού 

επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες 

οι δαπάνες για μετακινήσεις. 
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Δ) To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά: 

Παραδοτέο 3.1.4 & 5.1.3 Αρχιτεκτονική τοπίου 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

Συνολικά, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα από τις δοκιμές της 

αναπαραγωγής και της αύξησης των φυτών προτεραιότητας προκειμένου να 

ομαδοποιήσει τα είδη με σκοπό τη δημιουργία ειδικών θεματικών ενοτήτων, οι 

οποίες θα είναι λειτουργικές και βιώσιμες απεικονίσεις με την πάροδο του χρόνου, 

αισθητικά ευχάριστες και σε σωστή διάταξη ώστε να εξυπηρετήσουν δράσεις εκτός 

τόπου διατήρησης, εκπαιδευτικούς σκοπούς και προγράμματα περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. Η πιλοτική εφαρμογή των ενοτήτων με τα αυτοφυή είδη θα 

πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες περιοχές (παρτέρια) του Ινστιτούτου Γενετικής 

Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη και στον Βαλκανικό Βοτανικό 

Κήπο Κρουσσίων (Κιλκίς) εξυπηρετώντας τόσο την έρευνα όσο και την εκπαίδευση. 

Επιπλέον, η διερεύνηση του πώς τα εξημερωμένα είδη της άγριας χλωρίδας της 

επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος μπορούν ευρέως να χρησιμοποιηθούν στη 

φυτοκομία και στην αρχιτεκτονική τοπίου μέσα από μια στρατηγική αειφορικής  

αξιοποίησης θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά για το Έργο. 

 

Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 

Για το παραδοτέο 3.1.4 του Έργου.: 

1. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για το συλλεγμένο αυτοφυές φυτικό υλικό, 

2. Αξιολόγηση του συλλεγμένου αυτοφυούς φυτικού υλικού σε σχέση με τις 

απαιτήσεις τους σε νερό, συντήρηση και καλλωπιστική αξία, 

3. Παραγωγή όλων των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών περιγραφών και 

σχεδίων για τη δημιουργία των θεματικών ενοτήτων (σχέδια φύτευσης, αναλυτικά 

σχέδια και απαιτήσεις στράγγισης) για τη Θέρμη, οι οποίες θα σχεδιαστούν και με 

παιδαγωγικά κριτήρια και θα λειτουργήσουν ως δημιουργικά περιβάλλοντα 

μάθησης και ευαισθητοποίησης προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τους 
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ευαισθητοποιημένους πολίτες. Αυτό το παραδοτέο θα αναπτυχθεί σε ένα φυλλάδιο, 

σε ψηφιακή μορφή και τρία αντίτυπα. 

Για το παραδοτέο 5.1.3 του Έργου: 

1. Παραγωγή όλων των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών περιγραφών και 

σχεδίων για τη δημιουργία των θεματικών ενοτήτων (σχέδια φύτευσης, 

αναλυτικά σχέδια και απαιτήσεις στράγγισης) για τα Κρούσσια, οι οποίες θα 

σχεδιαστούν και με παιδαγωγικά κριτήρια και θα λειτουργήσουν ως δημιουργικά 

περιβάλλοντα μάθησης και ευαισθητοποίησης προς την εκπαιδευτική κοινότητα 

και τους ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

2. Παρακολούθηση της διαδικασίας δημιουργίας των θεματικών ενοτήτων 

φύτευσης και εγκατάστασης των φυτών. 

3. Παρακολούθηση της εγκατάστασης του αναπαραγμένου αυτοφυούς φυτικού 

υλικού. 

4. Παραγωγή των απαραίτητων εγγράφων για την παραγγελία των πινακίδων 

σήμανσης και ενημέρωσης κοινού. 

5. Ανάπτυξη προτάσεων για την αξιοποίηση των αυτοφυών ειδών στην 

αρχιτεκτονική τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που αφορούν την 

επιτυχία στην αναπαραγωγή και την καλλιέργεια του 2ου έτους του 

προγράμματος (ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αειφορική αξιοποίηση των 

εξημερωμένων ειδών της άγριας χλωρίδας) 

Αυτό το παραδοτέο θα αναπτυχθεί σε ένα φυλλάδιο, σε ψηφιακή μορφή και τρία 

αντίτυπα. 

Το 5ο στάδιο θα  τεκμηριωθεί με φωτογραφικό υλικό που θα ληφθεί επί τόπου. 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την πρόοδο 

του τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ  Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της 

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  στην αρχιτεκτονική τοπίου.  

 Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 
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 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό βοτανικών κήπων 

με την αξιοποίηση των ελληνικών αυτοφυών φυτών. 

 Εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ, 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της 

μέχρι τις 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της 

πράξης. Η διάρκεια των παραδοτέων καθορίζεται ως εξής: 

 Παραδοτέο 3.1.4: έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 Παραδοτέο 5.1.3: Σεπτέμβριος 2019 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του 

χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-2020) 

Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων τετρακοσίων 

είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (25.426,20 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου 

και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του 

ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. Για την εκτέλεση του 

έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν 

εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, 

μέχρι και την 1η Απριλίου και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

«Για την αριθμ. 876/15-03-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 

Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός στην περιοχή 

της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. 

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
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δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0-210 & 0-

220 στη Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του 

προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς 

την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 

αντίστοιχα του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που 

καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς 

όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 

διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το 

άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και 

εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή 

παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, 

απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο 

διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του προηγούμενου 

άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης 

νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω  

απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, 

υπολογιζόμενης και της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες 

και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης 
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και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, 

μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

 Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται 

από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  Η 

ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του 

ενδιαφερόμενου.  

 Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 

πρόσκλησης, απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν 

αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  

μπορεί να προβεί στη ανάθεση του έργου και στη σύναψη σύμβασης με τον 

επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο.  

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανταποκρίνεται  πλημμελώς  στους όρους της  

παρούσας πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να 

καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και 

να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

ενδιαφερόμενο. Oι ενδιαφερόμενοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω 

αντικατάστασης ή αποχώρησης  αναδόχου θα απασχοληθούν για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα,  όπως αυτό ορίζεται στην 

παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

 Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους 

υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. 

  Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, 

χωρίς έκαστος ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

Οργανισμού.  

 Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από 

το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της 

παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 

διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν 

καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον 

νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης 

δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, 

κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 

αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για 

την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά 

στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, 

εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, 

άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια 

τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 Στην περίπτωση ισότιμων προτάσεων προηγείται αυτή, όπου ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία ή επιστημονικό 

έργο.  

 Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με 

πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα 

με τα ζητούμενα κάθε φορά : 

 

1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  

2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή 

φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας (όπου 

απαιτείται) 

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών 

εφαρμογών (όπου απαιτείται). 

7. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ) για Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (όπου απαιτείται) 

8. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, 

βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το 

αντικείμενο απασχόλησης).  

9. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

10.Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο. 

11.Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.876/15-03-2019 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις 

της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του 

άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης 
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των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά 

έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια 

αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθμ. 21 της 123ης/13-11-2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού ολοκληρώσει 

την αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα 

κατάταξης των προτάσεων με σειρά προτεραιότητας, εισηγείται (διά του οικείου 

Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας) στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.  

Κατά της ανωτέρω 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 Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: περιοχή της 

Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458 και 

θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 876/15-03-2019 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Προτάσεις που θα 

παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν 

αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει 

ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται ο ανάδοχος για την 

υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που 

έχει οριστεί με την αριθμ. 21 Απόφαση της 123ης/13-11-2018 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 τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση 
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αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλείται  ο 

ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε 

περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως 

επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γενετικής 

Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π.  

          κ.α.α. 
 

 

          Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου 

        Διευθύντρια Ερευνών  
 

http://www.elgo.gr/
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