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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 06ε/08.05.2020     Αξ. Θέκαηνο: 31 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 1186/18824/31.03.2020 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα 

ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Υξήζε Καηλνηόκσλ 

Ναλνηερλνινγίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε βηνπκελίσλ ζηε βηνκεραλία 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ » αθξσλύκην «NANOCLEAN» θαη θσδηθό Σ1ΔΓΚ-

03446, ηεο Γξάζεο "ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ι). 

Έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε  κίαο 

ζύκβαζεο  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), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “ην 

άξζξν 13Α ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ 
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Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) 

ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη 

ηα Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

δελ εθαξκφδνληαη 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. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα  «ρεηηθά κε 

ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

9. Σν Έξγν κε ηίηιν «Υξήζε Καηλνηφκσλ Ναλνηερλνινγίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε βηνπκελίσλ 

ζηε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ» αθξσλχκην «NANOCLEAN» θαη θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-

03446, ηεο Γξάζεο "ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ι).  

10. Σν απφ 13.03.2020  αίηεκα ηεο  επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Υξήζε 

Καηλνηφκσλ Ναλνηερλνινγίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε βηνπκελίσλ ζηε βηνκεραλία 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ» αθξσλχκην «NANOCLEAN» θαη θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-03446, ηεο Γξάζεο 

"ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ι), ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξηζκ. 1098/17173/17.03.2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ. 

11. Σελ ππ΄αξηζκ. 18792/03.04.2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑ 1957 ΑΓΑ 

6ΦΦ5ΟΞ3Μ-ΥΟΛ) χςνπο δεθαέμη ρηιηάδσλ (16.000,00) επξψ γηα ακνηβή κίαο (1) ζχκβαζεο 

γηα ην έηνο 2020 ζην  πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Υξήζε Καηλνηφκσλ Ναλνηερλνινγίσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε βηνπκελίσλ ζηε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ» αθξσλχκην 

«NANOCLEAN» θαη θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-03446, ηεο Γξάζεο "ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ι).  

12. Σελ αξηζκ. 40 Απφθαζε ηεο 04εο/20.03.2020 πλεδξίαζε ηνπ Γ κε ζέκα πγθξφηεζε ηεο 

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 

«Υξήζε Καηλνηφκσλ Ναλνηερλνινγίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε βηνπκελίσλ ζηε βηνκεραλία 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ » αθξσλχκην «NANOCLEAN» θαη θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-03446, ηεο Γξάζεο 

"ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ Ι). Έγθξηζε έθδνζεο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθφ 

πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.   

13. Σελ αξηζκ. 1186/18824/31.03.2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Παξαγσγή λέσλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο κε 

εθαξκνγή ζχγρξνλσλ βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ γηα αχμεζε ησλ επηπέδσλ πγηεηλνχ ρξφλνπ 

δσήο, κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο», κε αθξσλχκην «ΝΔΟ-

ΒΙΟΓΙΑΣΡΟΦΗ»  

14. Σελ πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε. 
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15. Σν απφ 16.04.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1318/21099/21.04.2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. 

16. Σελ αξηζ. πξση. 22940/04.05.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ απφ  16.04.2020 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 1186/18824/31.03.2020 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ ΜΗΛΙΩΣΗ 

εκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο.  

 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Σελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 
          Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο ε αλάδνρνο αθνξά : 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεξγαζίαο ζρεδηαζκνχ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο  ζηε βηνκεραλία. 

- ηε ζπκβνιή ζηε δηεξεχλεζε ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ θαηνρχξσζε 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κε ζπιινγή θαηαρψξεζε θαη αλάιπζε ησλ 

ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

- ηελ επηθνηλσλία κε εκπιεθφκελνπο θνξείο, βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θ.ιπ.   

- ηε ζπκβνιή ζηε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

- ηε ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε δηαθεξχμεσλ θαη δηαγσληζκψλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξνήο 

ηνπ Έξγνπ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020 

ζηελ Μαξηγηάλλα Μειηψηε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ (16.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο.  

Οη ππνςήθηνη έρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο  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 
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θαηάζεζή ηεο ζην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, νθ. Βεληδέινπ 1, ΣΚ 

14123, Λπθφβξπζε θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 31 

απφθαζεο ηεο 06εο/08.05.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ  πνπ αθνξά 

ζηελ αξηζκ. 1186/18824/31.03.2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΥΣΔΙ». Δλζηάζεηο  πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ  

δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ 

ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ε  αλάδνρνο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα  

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 
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