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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 154ε/18.12.2019     Αξ. Θέκαηνο: 30 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 932/23.10.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Protection of Autochthonous populations of 

Pelagonia sheep breed in the cross- border area» κε αθξσλύκην: «Papeshe», 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΕΣΠΑ) θαη από Εζληθνύο Πόξνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009,  ΜIS 5032716. Έγθξηζε 

ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςεο  δύν (2) 

ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ριρ διαηάξειρ ηος άπθπος 14Β ηος ν. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), όπυρ ηο άπθπο αςηό 

πποζηέθηκε με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 66 ηος ν.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρην ςπ’ απιθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόθαζη ηυν 

ποςπγών Νικονομικών και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Ρποθίμυν, με ηην οποία ζςζηάθηκε ο 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηιρ απιθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ 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) και 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιερ. 

3. Ρην ςπ’ απιθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζη ηος 

ποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Ρποθίμυν, «Νπιζμόρ μελών Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

ηος ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ριρ διαηάξειρ ηυν παπ. 4 και 11 ηος άπθπος 3 ηηρ ανυηέπυ ΘΑ, ζύμθυνα με ηιρ οποίερ,  

ζηο ΓΠ, πος είναι απμόδιο για κάθε θέμα πος αθοπά ζηη λειηοςπγία ηος ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, ειζηγείηαι ο Γιεςθύνυν Πύμβοςλορ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ 

πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), όπσο ηζρύνπλ.   

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

4485/2017,  όπσο ηζρύνπλ.  
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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), ζύκθσλά κε ηελ νπνία “ην άξζξν 13Α 

ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα αγξνηηθήο 

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Ειιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ- 

ΔΗΜΗΣΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεύνληαη από ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πξόζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηα 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο απηνύ, β) ηνπο Δηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη ηα Επηζηεκνληθά 

πκβνύιηα ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνύ ζεζκηθνύ 

ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιόγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηνπ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ δελ εθαξκόδνληαη 

ηα άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 49 παξάγξαθνη 2 

θαη 7 ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

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

νπνίεο «…………4. ηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, 

όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο 

«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν εδάθην: «Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, 

ην νπνίν ζπγθξνηείηαη όπσο πξνβιέπεη ην εηδηθό ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ». 

9. Σελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «α) ρεηηθά κε 

ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνύληαη ζηα 

Ιλζηηηνύηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) πγθξόηεζε 

ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-8-2017), 

γηα ηα έηε 2018 θαη 2019». 

10. Σελ αξηζκ. 29 απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξόηεζε 

ηεο Επηηξνπήο Ελζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-8-2017) 

όπσο ηζρύεη  γηα ην έηνο 2020». 

11. Ρην ςπ΄απιθ. 18 απόθαζη ηηρ 106η/16.03.2019 Πςνεδπίαζηρ ηος ΓΠ με θέμα: Έγκπιζη 

ςλοποίηζηρ έπγος ζηο πλαίζιο ηος Γιαζςνοπιακού Ξπογπάμμαηορ INTEREG Δλλάδα – πΓΓΚ 

2014-2020, με ηίηλο «Protection of Autochthonous populations of Pelaconia sheep breed in 

the cross-border area, Papeshe». 

12. Ρο από 09-08-2019 αίηημα ηηρ επιζηημονικά ςπεύθςνος, ζσεηικά με ηην αναγκαιόηηηα 

ζύνατηρ δύο (2) ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος, ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Protection of 

Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» με 

ακπυνύμιο: «Papeshe», ηο οποίο διαβιβάζηηκε με ηο απιθμ. 730/13.08.2019 έγγπαθο ηος 

Ηνζηιηούηος Δπιζηήμηρ Ευικήρ Ξαπαγυγήρ. 
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13. Ρην ςπ΄απιθμ. 41515/03.09.2019 ΑΑ 3865  ΑΓΑ Ω99ΝΜ3Κ-ΠΟ4 Απόθαζη έγκπιζηρ 

ανάλητηρ ςποσπέυζηρ για ηο έηορ 2019 ύτοςρ πένηε σιλιάδυν οκηακοζίυν (5.800,00) εςπώ 

και ηην ςπ΄απιθμ. 42020/03.092019 έγκπιζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ύτοςρ δεκαηεζζάπυν 

σιλιάδυν διακοζίυν πενήνηα (14.250,00) εςπώ, για απαζσόληζη εξυηεπικών ζςνεπγαηών 

ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed 

in the cross- border area» με ακπυνύμιο: «Papeshe». 

14. Σελ αξηζκ. 25 Απόθαζε ηεο 146εο/03.09.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα: πγθξόηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), 

γηα ην Έξγν «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the 

cross- border area» κε αθξσλύκην: «Papeshe», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη από Δζληθνύο Πόξνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ, INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009,  ΜIS 5032716. Έγθξηζε 

έθδνζεο πξόθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε  ζύλαςε  δύν (2) ζπκβάζεσλ  

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ. 

15. Σελ ππ΄αξηζκ. 932/2310.2019 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζύλαςε 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θπζηθά πξόζσπα γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ κε ηίηιν: «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the 

cross- border area» κε αθξσλύκην: «Papeshe». 

16. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

17. Σν από 11.11.2019 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1005/18.11.2019  έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ λ. 4009/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 

15 ηνπ λ.4451/2017, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο «…….Οη ακνηβέο ησλ θαζεγεηώλ θαη 

ππεξεηνύλησλ ιεθηόξσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 

εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ 

Ηδξύκαηνο όπνπ ππεξεηνύλ θαη ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε πέληε ηνηο εθαηό (%) επί ηνπ 

αθαζάξηζηνπ πνζνύ. Ζ αλσηέξσ παξαθξάηεζε απνηειεί πόξν ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ην νηθείνπ 

Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Α.Δ.Η.)……..»   

19. Tελ αξηζκ. 10 Απόθαζε ηεο 13εο/16.12.2019 πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, ηεο 

ζρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Βαζηιείνπ 

Μπακπίδε ζην εξεπλεηηθό Έξγν κε ηίηιν: «Protection of Autochthonous populations of 

Pelagonia sheep breed in the cross- border area» κε αθξσλύκην: «Papeshe». 

20. Σν από 16.12.2019 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν ν θ Βαζίιεηνο 

Μπακπίδεο  δειώλεη πσο ε ακνηβή ηνπ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην παξαπάλσ Έξγν ζα 

γίλεη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ. 

21. Σελ αξηζ. πξση. 63616/17.12.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ. 
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Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ από  01.11.2019 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 932/2310.2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν πξνθύπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

Α.  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

εκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξόηαζε ε νπνία πιεξνί  όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο Πξόζθιεζεο. 

 

Β.  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΑΜΠΗΓΖ 

εκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξόηαζε ε νπνία πιεξνί  όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο Πξόζθιεζεο. 

   

2. Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Σελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

  

Α.  

- πκκεηνρή ζην  Παθέην Δξγαζίαο 3.2.1 «Παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβάησλ 

Πειαγνλίαο ζηε Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή», κε αληηθείκελα ηελ θαηαγξαθή ησλ απνδόζεσλ 

ησλ πξνβαηίλσλ γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ησλ αλαπηπζζόκελσλ ακλώλ, ηνπ 

πεηξακαηηθνύ πνηκλίνπ ηνπ ΗΔΕΠ, θαη ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

ζθάγησλ. 

- πκκεηνρή ζην  Παθέην Δξγαζίαο 3.2.2 «Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο 

ησλ πξνβάησλ Πειαγνλίαο ζηε Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή», κε αληηθείκελν ηε δηεμαγσγή 

εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ζε γάια θαη θξέαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ρεκηθήο 

ζύζηαζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ. 

 

κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 30.06.2020 

ζηνλ Υξήζην Υξηζηνδνύινπ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ πελήληα επξώ 

(15.050,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θόξσλ θαζώο 
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θαη ηπρόλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ αλαδόρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ  ζην άξζξν 

39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ. 

 

Β. 

- πκκεηνρή ζην  Παθέην Δξγαζίαο 3.2.1 «Παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβάησλ 

Πειαγνλίαο ζηε Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή», κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηηεξεζίσλ 

ησλ πεηξακαηηθώλ πξνβαηίλσλ γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ησλ αλαπηπζζόκελσλ ακλώλ, 

ηνπ πνηκλίνπ ηνπ ΗΔΕΠ, θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνδόζεσλ ησλ δώσλ. 

κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 30.06.2020 

ζηνλ Βαζίιεην Μπακπίδε, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξώ (5.000,00), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θόξσλ θ.ιπ. Ζ ακνηβή ζα 

θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ν Δηδηθόο 

Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ (ΔΛΚΔ). 

 

Καηά ηεο  απόθαζεο ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο 

Εσηθήο Παξαγσγήο  Δξεπλώλ,  Παξαιίκλε ΣΚ 58100 Γηαλληηζά θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 30 απόθαζεο ηεο 154εο/18.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ 

Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 932/23.10.2019 Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ».  Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά 

ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξώλ  δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο  

νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ν  αλάδνρνο  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

 

Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

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

     *Ο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο 
           Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                                Παλαγηώηεο Υαηδεληθνιάνπ 
 

*Ιόγυ αποςζίαρ ηος Ξποέδπος ηος Γ.Π., ζύμθυνα με ηην παπάγπαθο 6, ηος άπθπος 4 ηηρ 188763/10.10.2011 (ΦΔΘ 2284 
Β΄/13.10.2011) Θοινή Απόθαζη ηυν ποςπγών Νικονομικών και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Ρποθίμυν «Πύζηαζη Νπγανιζμού 
«ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ» και ζςγσώνεςζη εποπηεςομένυν από ηο ποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και 
Ρποθίμυν νομικών πποζώπυν». 

ΑΔΑ: 64ΜΞΟΞ3Μ-Ν7Ξ
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