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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς 

σύναψη  μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις 

ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promoting water efficiency and supporting the shift 

towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries” [LIFE14 CCA/GR/000389 – 

AgroClimaWater] Κ.Λ. 1399. 

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και με αντικείμενα: 

 

 Συμβολή στην εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης του νερού από τις ομάδες παραγωγών 

λαμβάνοντας υπόψη το European Water Stewardship Standard, όπως αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του έργου. 

 Συμβολή στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων 

των πρακτικών στις περιοχές εφαρμογής του έργου. 

 Υποστήριξη στη διαχείριση και στη διάχυση του έργου. 

 Συμβολή και υποστήριξη στη συγγραφή των τεχνικών εκθέσεων και των παραδοτέων που 

σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα.  

Εξαιτίας της φύσης του έργου και του επείγοντος χαρακτήρα υλοποίησής του, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεργάζεται συστηματικά με την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου και να 

συμμετέχει στις συσκέψεις που θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στη 

Σίνδο Θεσσαλονίκης, σε τακτά χρονικά  διαστήματα. Οι δαπάνες των μετακινήσεων αυτών 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο/η υποψήφιος/α απαιτείται να έχει: 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

τίτλο σχολών της αλλοδαπής                        
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 Μεταπτυχιακό τίτλο Α΄ κύκλου σπουδών (Master of science ή ισοδύναμο), της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής με σχετικό αντικείμενο της διαχείρισης υδατικών 

πόρων ή/και περιβάλλοντος.                           

 Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας. 

 Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή 

συνέδρια. 

 Επαγγελματική εμπειρία σχετική με ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης συστημάτων 

διαχείρισης νερού. 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από 1/3/2018  έως 

28/2/2019. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στις 19.000,00 € (δεκαεννέα 

χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και εργοδότη, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στην 

περίπτωση 9 του άρθρου 39, του ν. 4387/2016, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι νόμιμες 

κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αμοιβής. Η ανωτέρω αμοιβή υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και θα καταβάλλεται σύμφωνα 

με τη χρηματορροή αυτού. Σημειώνεται, ότι οι δαπάνες μετακινήσεων του ανάδοχου προς τις 

περιοχές υλοποίησης του έργου (Κρήτη και Ιταλία) και με εκκίνηση τη Σίνδο ή άλλη εγγύτερη προς 

αυτές περιοχή, δεν βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως 

πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τετάρτη 31 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 082/23-1-

2018/ΙΕΥΠ Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», σημειώνοντας και τον κωδικό του έργου 

για το οποίο υποβάλλουν την πρόταση. Η πρόταση υποβάλλεται στη γραμματεία του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός 

Γοργοποτάμου, 57400, Σίνδος. 

Προτάσεις που θα κατατεθούν στη γραμματεία του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 

Πόρων (πρώην ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων) μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη στον υποβάλλοντα.  

Το έντυπο πρότασης μπορούν να το αναζητήσουν στην σελίδα του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310798790 (εσ. 100).  
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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 την υπό ανάθεση σύμβασης.     

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από το 

κατάλληλα συμπληρωμένο υπόδειγμα πρότασης που συνοδεύει την πρόσκληση: 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, 

φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός 

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

2. 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 (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή πράξη αναγνώρισης από 

το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού(ών) που να αποδεικνύει(ουν) την γνώση ξένων γλωσσών στο 

ζητούμενο επίπεδο. 

5. Αντίγραφο δικαιολογητικών για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ. 

6. Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών. 
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7. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας 

8. Βιογραφικό σημείωμα. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων/εγγράφων. 

10. Υπεύθυνη δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 082/23-1-2018/ΙΕΥΠ 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. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και 

τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα τους, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα 

κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στην 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την έκδοση της  απόφασης ανάθεσης  

έργου καλείται ο ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η 

ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του 

Ινστιτούτου (πρώην Ινστ. Έγγειων Βελτιώσεων), οδός Γοργοποτάμου, 57400, Σίνδος 

Θεσσαλονίκης, β) στην έδρα του Ινστιτούτου Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 

γ) στο Δήμο Εχεδώρου και δ) στο Δήμο Θέρμης και θα αναρτηθεί α) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, και β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr.  

 

Ο Διευθυντής 

α.α. 

 

 

Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος 

Τακτικός Ερευνητής 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΨ3ΟΞ3Μ-09Ρ


		2018-01-24T09:45:13+0200
	Athens




