
 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

                         

                                    Ημερομηνία:  12-10-2016 
                          Α.Π.: 2244 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

Σν Σκήκα Δδαθνινγίαο Αζελώλ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ 

εθδειώλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε  κηαο (1)  ζύκβαζεο  κίζζσζεο  

έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an 

Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR. 

 

πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε θπζηθό πξόζσπν, πηπρηνύρν Γεσπόλν ΠΔ( κε εηδίθεπζε ζηελ εδαθνινγία) 

ειεύζεξν επαγγεικαηία ν νπνίνο ζα αλαιάβεη, ζα πινπνηήζεη θαη ζα παξαδώζεη ηα παξαθάησ:  

 

(α) ηην διεκπεπαίυζη ηυν δπάζευν Α2 (Preparatory monitoring of the demonstration areas) πος 

αθοπούν ηην εδαθολογική δειγμαηολητία Β1 και Α2 (για ηην Β2 δπάζη) 

(β) ζηιρ δπάζειρ Β1 και Β2 (για ηην Β2 δπάζη) θα είναι για παπαπάνυ αναλύζειρ 112 εδαθολογικών 

δειγμάηυν από ηιρ πποβλεπόμενερ ηος ππογπάμμαηορ (ςθή, pH, Ηλεκηπική αγυγιμόηηηα, Ολικά 

άλαηα, Ποζοζηό κοπεζμού, Ανηαλλάξιμα καηιόνηα / ανιόνηα, Θπεπηικά ζηοισεία (N, P, K), Οπγανική 

ύλη, Ισνοζηοισεία Fe, Mn, Cu, Zn, και ανιόνηα Cl-1 , PO4 
-3 ,SO4 

-2 , B4O7 
-2 ,NO3 

-1). Παπάλληλα θα 

αζσοληθεί με ηην ζςγκένηπυζη όλυν ηυν αποηελεζμάηυν από ηιρ σημικέρ αναλύζειρ ηυν 

εδαθικών δειγμάηυν και ηην ηαξινόμηζή ηοςρ ζε βάζειρ δεδομένυν ώζηε να γίνεηαι 

αποηελεζμαηικόηεπα και ζύνηομα η αξιολόγηζη ηυν δεδομένυν 

(γ)   Να ζςμμεηέσει ενεπγά ζηιρ δπάζειρ ηος ππογπάμμαηορ D1 (Dissemination), C1 (Monitoring the 

environment impact of the project), C2 (Monitoring of the project’s social – economical impact), E1 

(Project management by SSIA) και E2 (Project management and Monitoring of the project 

progress) 

επίζηρ ζε όλερ ηιρ ζςνανηήζειρ πος αθοπούν ηο ππόγπαμμα ζύμθυνα με ηο ηεσνικό δεληίο ηος 

ππογπάμμαηορ.  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

1. να είναι κάηοσορ πηςσίος γευπόνος Ανώτατοσ Εκπαιδεστικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) 
(με ειδίκεςζη ζηην Δδαθολογία) ή ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα Δλληνικού Ανοισηού 
Πανεπιζηημίος  (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Ππογπαμμαηιζμού Σποςδών Δπιλογήρ (ΠΣΔ) ΑΔΙ ηηρ 
ημεδαπήρ,  ή αναγνυπιζμένο ιζόηιμο ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ζσολών ηηρ αλλοδαπήρ  

2. να είναι κάηοσορ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών ιδιαίηεπα ζηην Δδαθολογία ή ζηην 

Γιασείπιζη Πεπιβάλλονηορ 
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3. να είναι κάηοσορ διδακηοπικού διπλώμαηορ Γευπονικών Δπιζηημών  

4. να έσει αποδεδειγμένη Δπεςνηηική εμπειπία ζε εδαθολογικέρ αναλύζειρ και ζηα 

Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών 

5. να έσει ικανό απιθμό επιζηημονικών δημοζιεύζευν ζε επιζηημονικά πεπιοδικά και 

ζςνέδπια 

6. να έσει άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ  

7. να έσει άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ γευπόνος. Από ηην ανυηέπυ άδεια, η οποία 

ππέπει να είναι ζε ιζσύ  καηά ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ. 

8. να έσει δίπλυμα οδήγηζηρ αςηοκινήηος και δςναηόηηηα μεηακίνηζηρ ζηιρ πεπιοσέρ ηος 

έπγος (οι ζςγκεκπιμένερ δαπάνερ μεηακίνηζηρ βαπύνοςν ηιρ πιζηώζειρ ηος έπγος).  

Καηά ζπλέπεηα δηεπθξηλίδεηαη όηη αλ νπδείο ππνςήθηνο δελ έρεη θαη ηα νρηώ (8)  πξνζόληα 

ππεξηεξεί ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηα (7) επηά θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7. Οη 

ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ ηα πξνζόληα 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 απνθιείνληαη από ηελ αμηνιόγεζε.  

 

Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν (Δ.Τ.) ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαη ηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Δδαθνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαδνηέσλ. Λόγσ ηεο θύζεο 

ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΑ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο, ελώ ν αλάδνρνο  εθόζνλ ηνπ δεηεζεί ζα ελεκεξώλεη ηνλ Δ.Τ. ηνπ έξγνπ αθόκα θαη γηα ηελ 

εκεξήζηα πνξεία ησλ εξγαζηώλ πνπ δηελεξγνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΑ. 

 

Η  ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31/5/2007. Σν πνζό ηεο 

ακνηβήο γηα ην αλαηηζέκελν έξγν νξίδεηαη ζηα 12.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζα 

θαηαβιεζεί κε ηελ ηκεκαηηθή ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Δ.Τ. ηνπ έξγνπ θαη 

ζα θαιπθζεί πιήξσο από ηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ηηκνιόγην  παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ 

θαηόπηλ παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ εηο δηπινύλ ζην ΣΔΑ θαη έγθξηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

εθηεινύκελνπ έξγνπ από ηνλ Δ.Τ ησλ ζρεηηθώλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.   

 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Όζνη επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινύληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξόηαζε 

γηα ζύλαςε ζύκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ, θαη' άξζξν 681 ΑΚ,  κέρξη θαη ηελ 26/10/2016 θαη ώξα 

12:00 ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ αξηζκ. 2244/12-10-2016 IEYΠ - ΣΔΑ Πξόζθιεζε 

εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο», ζεκεηώλνληαο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιινπλ ηελ 

πξόηαζε. Η πξόηαζε ππνβάιιεηαη  ζηα γξαθεία ηνπ   Σκήκαηνο Δδαθνινγίαο Αζελώλ ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδόο 

νθνθιή Βεληδέινπ 1, 141 23, Λπθόβξπζε Αηηηθήο. Πξνηάζεηο  πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηειέθσλν 210-2816974 - 2832031 - (εζ. 316,330).  

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεύεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη δελ γελλά 

δηθαηώκαηα πξνζδνθίαο. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ -ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην 
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δηθαίσκα επηινγήο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζώο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Γεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ. 

164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ 

ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ε 

παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα 

κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «Σε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «Σπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη 

δηαδνρηθώο θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή 

παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο, είηε 

ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ 

δηαηάμεωλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο», επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ  

απαγνξεύζεηο ζηα πξόζσπα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε, ππνινγηδόκελεο 

θαη ηελ ππό αλάζεζε ζύκβαζεο.     

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεπόκελα από ην 

θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν ππόδεηγκα πξόηαζεο πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξόζθιεζε: 

 

1. Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ειιείςεη ηαπηόηεηαο, 

θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ όπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκόο 

θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ).  

2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ. Δθόζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 

πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό 

Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή πξάμε αλαγλώξηζεο από 

ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α., γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

3.  Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ(ώλ) πνπ λα απνδεηθλύεη(νπλ) ηελ γλώζε μέλεο(σλ) γιώζζαο(ώλ) ζην 

δεηνύκελν επίπεδν. 

4.  Αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ άιισλ 

πξνζόλησλ. 

5. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

6. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ζύληνκν). 

7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ παξαζηαηηθώλ.8. 

Τπεύζπλε Γήισζε, όηη ζε πηζαλή επηινγή γηα ηελ αξηζκ. 2244/12-10-2016  ΙΔΤΠ - TEA 
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Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα ζπληξέρνπλ νη απαγνξεύζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη 4, ηνπ άξζξνπ 5, θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 164/2004. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ησλ πξνηάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηε ζύληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά 

θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ  ζα θαηαξηίζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα 

θαηάηαμεο  θαη ζα εθδώζεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάζεζεο εξγαζηώλ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.- ΓΗΜΗΣΡΑ.  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο  απόθαζεο 

αλάζεζεο  έξγνπ θαιείηαη  ν αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο θαηά πεξίπησζε αλαδόρνπο δελ 

απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο.  

 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα ηνηρνθνιιεζεί: α) ζηα γξαθεία ηνπ 

Σκήκαηνο, νδόο νθνθιή Βεληδέινπ 1, 141 23, Λπθόβξπζε Αηηηθήο γ) ζην Γήκν Λπθόβξπζεο – 

Πεύθεο  θαη ζα αλαξηεζεί α) ζηελ ηζηνζειίδα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ, θαη β) ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

 

 

Ο Γιεσθσντής 

 

Γρ ίδερης Θεοταρόποσλος 

                                                                                           Σακτικός Δρεσνητής  
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