
 
 
 

Απφθαζε Γ ζέκα 26 /01εο/15.01.2020  ειίδα 1 απφ 5 
 

     
 

Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 01ε/15.01.2020    Αξ. Θέκαηνο: 26 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 4714/59777/29.11.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα 

ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ “Promoting water efficiency and 

supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean 

countries” [LIFE14 CCA/GR/000389 – AgroClimaWater] κε Κ.Λ. 1399. 

Έγθξηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε  δύν 

(2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018). 

9. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ. 
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10. To Grant Agreement ελπ έμγλπ LIFE14 CCA/GR/000389-LIFE AgroClimaWater.  

11. Σελ αξηζκ. 33 Απφθαζε ηεο 152εο/20-11-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ 

θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), γηα ην Έξγν 

“Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture 

in Mediterranean countries” [LIFE14 CCA/GR/000389 – AgroClimaWater] κε Κ.Λ. 1399.  

Έγθξηζε έθδνζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχλαςεο δχν (2) ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ». 

12. Σελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/5-12-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), 

φπσο ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020». 

13. Σελ αξηζκ. 4714/59777/29-11-2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θπζηθά 

πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ LIFE+ AgroClimaWater «Promoting water 

efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean 

countries (Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο λεξνχ θαη ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα 

αλζεθηηθή, ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, γεσξγία ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο)» - (LIFE14 

CCA/GR/00389), κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ην πξφγξακκα LIFE ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

14. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

15. Σν απφ 17-12-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξηζκ. 5264/64471/20-12-2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη 

Ακπέινπ. 

16. Σελ αξηζ. πξση. 1661/13.01.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ απφ  17-12-2019Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 4714/59777/29-11-2019 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

Γηα ην αληηθείκελν Α: 

Αξηζκφο 
Καηάηαμεο 

Όλνκα Δπψλπκν 

1. Γεσξγία Λενληνπνχινπ 

2. Παλαγηψηα Μνχγηνπ 

εκείσζε: ππνβιήζεθαλ δχν (2) πξνηάζεηο, εθ ησ νπνίσλ κφλν ε κία πιεξνί φινπο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο. 

 

ΑΔΑ: 6ΓΚΞΟΞ3Μ-80Β



 
 
 

Απφθαζε Γ ζέκα 26 /01εο/15.01.2020  ειίδα 3 απφ 5 
 

Γηα ην αληηθείκελν Β:  

Αξηζκφο 
Καηάηαμεο 

Όλνκα Δπψλπκν 

1. Γηαζεκή Μνξηαλνχ 

2. Παλαγηψηα Μνχγηνπ 

εκείσζε: ππνβιήζεθαλ δχν (2) πξνηάζεηο, εθ ησ νπνίσλ κφλν ε κία πιεξνί φινπο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο. 

2. Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

3. α) Σελ αλάζεζε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζηελ Γεσξγία Λενληνπνχινπ, ηνπ έξγνπ κε 

ην αθφινπζν αληηθείκελν, ζηηο Γξάζεηο C1, C5, D1, D2, D3, D4, Δ3, E5, E6, θαη F1: 

 Δπεμεξγαζία απνηειεζκάησλ, αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ/αλαιχζεσλ ζηνπο εδαθνυδαηηθνχο πφξνπο. 

 Αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε εδαθνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο 

πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. 

 πλεηζθνξά ζηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ δηαβνχιεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο. 

 πλεηζθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζε δξάζεηο δηθηχσζεο ηνπ έξγνπ. 

 πλεηζθνξά ζηε ζπιινγή πιηθνχ θαη ηε ζπγγξαθή κεληαίσλ θαη εμακεληαίσλ 

εθζέζεσλ ηνπ Έξγνπ θαη ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε/πινπνίεζε δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

έσο 31/08/2020. Σν θφζηνο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθανρηψ ρηιηάδσλ 

(18.000,00 €) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε 

πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. ην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Έξγνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ αλάδνρν λα εθηειεί ην 

αλαηεζέλ ζε απηήλ έξγν, νιηθά ή κεξηθά, ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, κε έδξα ηα Υαληά Κξήηεο ή φπνπ 

αιινχ επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο φηαλ απηφ θξηζεί 

αλαγθαίν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν (επηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ κεηαθηλήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην έξγν θαη ηα παξαδνηέα απηνχ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή ηεο 

αλαδφρνπ). 
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β) Σελ αλάζεζε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζηελ Γηαζεκή Μνξηαλνχ, ηνπ έξγνπ κε ην 

αθφινπζν αληηθείκελν, ζηηο Γξάζεηο C4, C5, D1, D2, D4, E5, E6, F1, θαη F2: 

 πιινγή θαη επηθαηξνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηηο πηινηηθέο πεξηνρέο Γήκνπ Πιαηαληά 

Υαλίσλ θαη Μεξακβέιινπ Λαζηζίνπ. 

 Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζε επίπεδν αγξνχ θαη ιεθάλεο απνξξνήο. 

 Δθηίκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο ησλ πηινηηθψλ πεξηνρψλ κε ρξήζε GIS. 

 πλεηζθνξά ζηε ζπιινγή πιηθνχ θαη ηε ζπγγξαθή κεληαίσλ θαη εμακεληαίσλ 

εθζέζεσλ ηνπ Έξγνπ θαη ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. 

 πλεηζθνξά ζηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ δηαβνχιεπζεο ηνπ έξγνπ. 

 πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε/πινπνίεζε δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

31/08/2020. Σν θφζηνο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ 

(16.000,00 €) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε 

πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. ην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Έξγνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ αλάδνρν λα εθηειεί ην 

αλαηεζέλ ζε απηήλ έξγν, νιηθά ή κεξηθά, ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, κε έδξα ηα Υαληά Κξήηεο ή φπνπ 

αιινχ επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηνπ Έξγνπ.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο φηαλ απηφ θξηζεί 

αλαγθαίν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν (επηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ κεηαθηλήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην έξγν θαη ηα παξαδνηέα απηνχ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή ηεο 

αλαδφρνπ). 

Καηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην 

Ιλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδφο Λεσθφξνο 

Καξακαλιή 167, ΣΚ 73134, Υαληά. θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο 

αξηζκ. 26 απφθαζεο ηεο 01εο/15.01.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 4714/59777/29-11-2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο, γηα ην αληηθείκελν ………………. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ».  

Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. 
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Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, νη 

πίλαθεο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηνχληαη θαη θαινχληαη νη αλάδνρνη γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκβάζεσλ.  

 

Η παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.                                           Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. α.α 
 

     *Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο 
           Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                                Παλαγηώηεο Χαηδεληθνιάνπ 
 

*Λφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 188763/10.10.2011 (ΦΔΚ 2284 
Β΄/13.10.2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ 
«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ». 

ΑΔΑ: 6ΓΚΞΟΞ3Μ-80Β
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