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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την 

αριθμ. 231/02-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση 

έργου σε δύο (2) αναδόχους, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

“Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των 

ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”. 

  
 
 Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης»  (ΦΕΚ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Την έκδοση της αριθμ 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.».  

4. Την αριθμ. 15β Απόφαση της 48ης/7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
«Εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.» - 
Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 

5. Την αρ. 19 απόφαση της 60ης/07&08-05-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα 
Αγροτικής Έρευνας», με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

6. Την αριθμ. 30 απόφαση της 56ης/20-02-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, 
και την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με την αρ. 11Β απόφαση της 73ης/23-03-2016 
Συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού και το αρ. 38504/21-11-2016 έγγραφο του 
Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας του ΔΣ του Οργανισμού, σχετικά με το καθεστώς 
απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 
προγραμμάτων/ έργων, των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού και τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους 
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Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.  

7. Το αριθμ. 141/24-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα των επιστημονικά υπεύθυνων Δρ. 
Αποστόλου Καλύβα και Δρ. Ελένης Τσαλίκη, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης 
εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: “Διατήρηση 
γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που 
καλλιεργούνται στην Ελλάδα”. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009,όπως ισχύουν.  

9. Τις διατάξεις  του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.  

10. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2006. 

12. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. 

13. Την Α.Π.:2239/27-01-2017 με Α.Α: 368 ΑΔΑ: 7Ν4ΡΟΞ3Μ-0ΟΔ ΑΔΑΜ: 
17REQ005739925 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά με τη δέσμευση του ποσού 
των 36.531,00€ για την αμοιβή των αναδόχων του Γεωπόνου και του Τεχνολόγου 
Γεωπονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και 
διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.  

14. Την αριθμ. 229/01-02-2017 ΑΔΑ: Ω2ΓΔΟΞ3Μ-ΔΗ9 απόφαση του Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με 
την έγκριση έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 
φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: “Διατήρηση γενετικού υλικού 
καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην 
Ελλάδα”, και τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων. 

15. Την αριθμ. 231/02-02-2017 ΑΔΑ:7ΝΖ5ΟΞ3Μ-9Κ8 ΑΔΑΜ:17PROC005757268 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

17. Το από 14-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων του ΙΓΒ&ΦΠ 
της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

18. Την αριθμ 390/16-02-2017 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και των 
επιστημονικά υπευθύνων ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Γρηγοριάδη δεν συντρέχουν οι 
απαγορεύσεις του πδ 164/2004. 

19. Την αριθμ 391/16-02-2017 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και των 
επιστημονικά υπευθύνων ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Πανώρα δεν συντρέχουν οι 
απαγορεύσεις του πδ 164/2004. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  

1. Η έγκριση του από 14-02-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.  

2. Η  ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για τη θέση του 1ου Έργου με Γεωπόνο:  

 

ΚΑΤΑ
ΤΑΞΗ 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥ
ΧΙΑΚΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΣΤΗ 
ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΗ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Η/Υ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γρηγοριάδης  Ιωάννης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις 

2 Δατσιάδης  Γρηγόριος ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Δεν έχει 
μεταπτυχιακό 
τίτλο, τη σχετική 
απαιτούμενη 
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εμπειρία σε 
ερευνητικά 
προγράμματα και 
την άριστη γνώση 
αγγλικών, 
σύμφωνα με την 
Πρόσκληση 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  

 

3. Η ανάρτηση του πίνακα κατάταξης για τη θέση του 2ου Έργου με Τεχνολόγο Γεωπονίας:  

 

ΚΑΤΑ
ΤΑΞΗ 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πανώρας Ιωάννης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

 

4. Την ανάθεση του 1ου έργου με έδρα το αγρόκτημα του ΕλΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης, και αντικείμενο: α) την εγκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
γενεαλογικού αγρού καπνού, β) τη συμμετοχή στην ανανέωση του υλικού καλλιτερευτή 
καπνού, γ) τη συμμετοχή στην εγκατάσταση, καλλιέργεια και λήψη παρατηρήσεων 
πειραματικών αγρών, δ) τη λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και 
συσκευασίας, ε) την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και τη διάχυση αποτελεσμάτων για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού 
σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα στον ανάδοχο κ. Ιωάννη 
Γρηγοριάδη, του Θεοδώρου, Γεωπόνο, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 983006, και Α.Φ.Μ.: 100578697, 
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 
έως 31-12-2017, έναντι του ποσού των 18.819,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
κρατήσεων, το οποίο θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του. 

5. Την ανάθεση του 2ου έργου με έδρα το αγρόκτημα του ΕλΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης και αντικείμενο: α) την καλλιέργεια και παρακολούθηση πειραματικών αγρών 
καπνού σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπευθύνους του έργου β) την εγκατάσταση 
σπορείων και φυτειών καπνού με τη χρήση των απαιτούμενων γεωργικών μηχανημάτων, γ) 
τη συγκομιδή, τον καθαρισμό, την τυποποίηση, και τη συντήρηση των αποθεμάτων 
καπνόσπορου, δ) τη συσκευασία και υποσυσκευασία καπνόσπορου, διάθεση πιστοποιημένου 
καπνόσπορου σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και καπνοπαραγωγούς και πελάτες 
του εξωτερικού, ε) τη λειτουργία βλαστητηρίων, μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση 
βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα στον ανάδοχο κ. 
Ιωάννη Πανώρα, του Αθανασίου, Τεχνολόγο Γεωπονίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 168659, και Α.Φ.Μ.: 
131630095, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως 
31-12-2017, έναντι του ποσού των 17.712,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
κρατήσεων, το οποίο θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του. 

 

                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π.  

  

 

 

                 Δρ Ελένη Μαλούπα 
                 Τακτική Ερευνήτρια  
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