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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
                                                                                                              Ηπάκλειο,  19-06-2017 
                                                                                                              Απιθμ. Ππωη.: 1847/25629 

 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 
    Σν Ινζηιηούηο Δλιάρ, Τποηποπικών Φςηών & Αμπέλος ημήμα Αμπέλος Λασανοκομίαρ, 
Ανθοκομίαρ και Φςηοπποζηαζίαρ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ 
εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κε ηίηιν: 
‘Αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ επιλεγμένων ενηομοκηόνων για ηον έλεγσο ηος 
εσθπού Tuta absoluta’ (Tuta-Syngenta) και ‘Investigation of indoxacarb resistance 
mechanisms and possible cross-resistance with other Modes of Action in Tuta absoluta’ 
(Tuta-DuPont-16-3), ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο Syngenta  θαη DuPont  
αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση.:1845/25611/19-06-2017 (ΑΓΑ: 7ΑΤΒΟΞ3Μ-ΓΦΙ), 
απφθαζε έγθξηζεο έθδνζεο πξφζθιεζεο ηεο Γ/ληξηαο.  

        πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε Φπζηθφ πξφζσπν, ειεχζεξν/ε επαγγεικαηία γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ βηνδνθηκψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εληνκνθηφλσλ ζηνλ ερζξφ 

Tuta absoluta.  Σν έξγν  πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν είλαη: 

- ε αλάπηπμε πιεζπζκψλ (εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο έξγνπ: 10νο κήλαο 
ζχκβαζεο),,  

- ε δηελέξγεηα βηνδνθηκψλ κε ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 
(εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζεο έξγνπ: 11νο κήλαο ζχκβαζεο), 

- ε αμηνιφγεζε θαη ε κεξηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ (εθηηκψκελνο ρξφλνο 
παξάδνζεο έξγνπ: 12νο κήλαο ζχκβαζεο), 

 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

 Πηπρίν Σερλνινγνχ Γεσπνλίαο ΣE 

 Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε Αγγιηθψλ  

 Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  

 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (γηα ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο). 
 
 

ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία ή/θαη δεκνζηεχζεηο ζε ζέκαηα αλζεθηηθφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο εληνκνθηφλσλ 
θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθηξνθή θαη εθηέιεζε βηνδνθηκψλ ζε εληνκνινγηθνχο ερζξνχο. 

 
 

 
    Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 30 

Ιοςνίος 2018. Λακβάλνληαο ππφςε ην Σερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ  θαη ηα εγθεθξηκέλα φξηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ,  ην χςνο ηνπ πνζνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζηα δέθα επηά 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα  επξψ (17.430,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. 
 

ΑΔΑ: Ω2ΙΝΟΞ3Μ-ΕΜΡ
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ  

  

     Όζνη επηζπκνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινχληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο 

πξφηαζε γηα ζχλαςε ζχκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ, θαη' άξζξν 681 ΑΚ, μέσπι και ηην Γεςηέπα 3 

Ιοςλίος 2017 και ώπα 14:00., ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ αξηζκ. 1847/25629/19-06-

2017 Πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο». Η πξφηαζε  ππνβάιιεηαη  ζηα γξαθεία ηνπ 

Ινζηιηούηος Δλιάρ, Τποηποπικών Φςηών & Αμπέλος ημήμα Αμπέλος Λασανοκομίαρ, 

Ανθοκομίαρ και Φςηοπποζηαζίαρ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ- ΓΗΜΗΣΡΑ, νδφο Καζηνξηάο 32 Α, Μέζα Καηζακπά, Σ.Κ.:71307 

Ηξάθιεην.  

Οη πξνηάζεηο, πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ κε ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί κέρξη ηελ 

παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.  
 

Σν ένηςπο ππόηαζηρ  κπνξνχλ λα ην αλαδεηήζνπλ  ζηελ ζειίδα ηνπ ΙΔΛΤΑ http://www.nagref-

cha.gr/ ή κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε κα. Παπαδιώ Καλενηάκη, ηηλ. 2810-302318. 
 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Γπ Δμμανοςήλ 

Ροδιηάκη (2810 302309) γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ 

ζα αλαιάβνπλ λα εθηειέζνπλ θαη ζηελ κα Παπαδιώ Καλενηάκη (2810 302318), γηα δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

         Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά 

δηθαηψκαηα πξνζδνθίαο. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ -ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα επηινγήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζχλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ. 

164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ 

ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ε 

παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα 

κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «Σε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «Σπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη δηαδνρηθώο θαη 

εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα 

θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο, είηε ζπλάπηνληαη 

θαη' εθαξκνγήλ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ δηαηάμεωλ ηεο 

θεηκέλεο λνκνζεζίαο», επηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ  απαγνξεχζεηο 

ζηα πξφζσπα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε, ππνινγηδφκελεο θαη ηελ ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο.  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηαο, 

θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν 

αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ).  

2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Δθφζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 

πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ 

Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) ή πξάμε 

αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

http://www.nagref-cha.gr/
http://www.nagref-cha.gr/
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3. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφδεημεο μέλεο γιψζζαο. 

4. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (γηα ηνπο άξξελεο 

ππνςεθίνπο) 

5. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ζπκβάζεηο, βεβαηψζεηο θ.ιπ.  

απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο).  

6. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζχληνκν). 

7. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνηνχλ ην ηπρφλ επηζηεκνληθφ έξγν. 

8. Τπεχζπλε Γήισζε, φηη ζε πηζαλή επηινγή γηα ηελ αξηζκ. 1847/25629/19-06-2017 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα ζπληξέρνπλ νη απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 θαη 4, ηνπ άξζξνπ 5, θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 164/2004. 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
 

     Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ησλ πξνηάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά 

θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ  ζα θαηαξηίζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα 

θαηάηαμεο  θαη ζα εθδψζεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο εξγαζηψλ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ. www.elgo.gr.  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο έξγνπ, θαιείηαη ν αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αλαδφρνπο 

δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα ηνηρνθνιιεζεί: α) ζηα γξαθεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ νδφο Καζηνξηάο 32 Α Μέζα Καηζακπά 71307 Ηξάθιεην θαη  β) ζην Γήκν Ηξαθιείνπ θαη 

ζα αλαξηεζεί α) ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη β) ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο-ΓΗΜΗΣΡΑ, www.elgo.gr  θαη 

www.nagref-cha.gr.                                   

                                          

  

                                                                    ΗΗ  ΓΓ//λληηξξηηαα  

  

  

  

                                                                      ΓΓξξ  ΑΑλλααζζηηααζζίίαα  ΣΣζζααγγθθααξξάάθθννππ  

                                                                      ΣΣααθθηηηηθθήή  ΔΔξξεεππλλήήηηξξηηαα 
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