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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 14η/25.10.2022    Αρ. Θέματος: 52  

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2115/49778/19.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εuropean Network for 

interactive and innovative knowledge exchange on animal health and 

nutrition between the sheep industry actors and stakeholders», ακρωνύμιο 

EUROSHEEP (αριθμός συμβολαίου 863056), με φορέα χρηματοδότησης: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή HORIZON 2020. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των 

επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου». 

 

 

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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ 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), 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) και  

1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) 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.», όπως κάθε φορά ισχύει. 

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. Την παράγραφο Γ,  του άρθρου 13 Α του νόμου 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258/08.12.2014) όπως ισχύει.   

6. Τις διατάξεις της παρ.8, του άρθρου 473 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄»,  

του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), σύμφωνα με τις οποίες «Οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΚΖ΄ πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται …………….. καθώς και στους 

ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού 
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Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών τους 

προγραμμάτων………..».   

7. Τις διατάξεις των άρθρων 243 «Ομάδα Έργου Απασχόληση σε έργα/ προγράμματα», 244 

«Διαδικασία πρόσκλησης» και 245 «Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων»,  του ν. 4957/2022 

(ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022).   

8. Την αριθμ. 6 απόφαση της 19ης/14.12.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων για το έτος 2022.  

9. Την αριθμ.  36 Απόφαση της 2ης/07.02.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τη Συγκρότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ανωτέρω Έργο.  

10. Το από 21.07.2022  Αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Εuropean Network for 

interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the 

sheep industry actors and stakeholders», ακρωνύμιο EUROSHEEP (αριθμός συμβολαίου 

863056), με φορέα χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή HORIZON 2020, το οποίο 

διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1820/40504/21.07.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών. 

11. Την αριθμ. 15785/05.04.2022 (ΑΑ 2086 ΑΔΑ: Ψ6Υ8ΟΞ3Μ-ΜΜΨ), Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 2022 και 

την αριθμ. 18724/05.04.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΝΡΟΞ3Μ-ΔΙΦ) απόφαση ανάληψη πολυετούς 

υποχρέωσης  ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) ευρώ για το έτος 2023, στο πλαίσιο του 

ανωτέρω Έργου. του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. 

12. Την αριθμ.  36 Απόφαση της 10ης/09.09.2022 Συνεδρίαση του ΔΣ σχετικά με την έγκριση 

σύναψης  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 

υλοποίησης του ανωτέρω Έργου. 

13. Την αριθμ. 2115/49778/19.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

14. Τις προτάσεις  που υποβλήθηκαν. 

15. Το από 04.10.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2218/54134/07.10.2022  έγγραφο του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. 

16. Την αριθ. πρωτ. 56343/18.10.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την αποδοχή του από 04.10.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων 

της αριθμ. 2115/49778/19.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 

το οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 LOLA PERUCHO-SPANOS 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ 
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Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προτάσεις εκ των οποίων οι δύο πληρούσαν όλους 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Η πρόταση που απορρίφθηκε δεν 

πληρούσε 3 από τα 5 απαραίτητα προσόντα. Η κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων έγινε με 

κριτήριο τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι: Η κα Lola Perucho-Spanos 

συγκέντρωσε 100 μόρια και ο Ιωάννης Καϊμακάμης 60 μόρια.  

 

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

 

3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο την πραγματοποίηση επισκέψεων σε εκτροφές για 

την επίβλεψη της υλοποίησης τεχνικών λύσεων και  τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 

Ειδικότερα, οι βασικές εργασίες που θα αναλάβει η ανάδοχος περιλαμβάνουν: 

 

• Τη συμμετοχή στη συγγραφή των τεχνικών λύσεων και συμβουλών που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των προβατοτρόφων σε θέματα διατροφής και υγείας.  

• Την πραγματοποίηση επισκέψεων σε εκτροφές με στόχο την παροχή τεχνικών συμβουλών 

στους κτηνοτρόφους για την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων στις εκτροφές. 

• Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στη διενέργεια της έρευνας (κυρίως στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας) και στην ανάλυση των δεδομένων σχετικά με το βαθμό αποδοχής των 

προτεινόμενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται μέσω του Έργου.  

• Τη συμμετοχή σε συσκέψεις με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και στις τεχνικές 

συναντήσεις του έργου. 

• Τη συμμετοχή στη συγγραφή των εκθέσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια και επιστημονικών 

εργασιών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τη λήξη του Έργου, 30.06.2023 στην Lola Perucho-Spanos έναντι του ποσού 

των έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων 

κρατήσεων, των φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών της αναδόχου, σε 

περίπτωση υπαγωγής της στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα της καταβληθεί  με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τηγς. 

              

        Το έργο που ανατίθεται στην ανάδοχο εντάσσεται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας: 

• ΠΕ 1: Δικτύωση και ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσης / WP1: Networking to stimulate 

the exchange of knowledge at national, European and international levels   

• ΠΕ 2: Προσδιορισμός των αναγκών των εμπλεκομένων και αποδοχή των λύσεων / WP2: 

Unravelling the opinion from stakeholders regarding their needs and acceptability of 

solutions 

• ΠΕ 3: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων των καλών πρακτικών / WP3: Creating a 

Knowledge reservoir of best practices for practitioners 
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• ΠΕ 4: Επικοινωνία και διάχυση των έτοιμων προς εφαρμογή τεχνικών λύσεων / 

WP4:  Ensuring a wide and efficient Communication and impactful dissemination 

of ready to use solutions. 

 

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στην ανάδοχο  να εκτελεί το ανατεθέν 

σε αυτήν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Επισημαίνεται ότι η 

πρόσβαση από και προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου θα γίνεται με ευθύνη της αναδόχου. 

Τυχόν μετακινήσεις (έως 2) που θα κριθούν αναγκαίες από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του 

Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του ως άνω ποσού με την μορφή καταβολής των 

πιστοποιημένων εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι του ύψους που ορίζεται στην 

οδοιπορική πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση 

εκκίνησης τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.  

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση από και προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου θα γίνεται με 

ευθύνη του/ης αναδόχου. 

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά του πίνακα κατάταξής τους εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο 

Κτηνιατρικών Ερευνών, οδός: Κτήμα Θέρμης, 57001 Θέρμη,  και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη 

«Ένσταση κατά της αριθμ. 52 απόφασης της 14ης/25.10.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 2115/49778/19.09.2022 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις  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. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

  Αικατερίνη Νίκου          Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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