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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 03ε/24.02.2020     Αξ. Θέκαηνο: 48 

 

Θέκα: «Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 327/4678/24.01.2020 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν Έξγνπ  «Αλάπηπμε λέσλ 

βηνιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο 

νηθνινγίαο», κε αθξσλύκην BIO TRUST θαη θσδηθό Σ1ΔΓΚ-00968, κε MIS 

5031797 ηεο Γξάζεο "ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ΙΙ). Έγθξηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςεο  κίαο 

(1) ζύκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ». 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 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) θαη 2172/236743/ 

23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/2-3-2018), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “Πην άξζξν 13Α 

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

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ- 
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ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ 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 Ηλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά Ππκβνχιηα ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

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

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Πηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ 

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. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΘ 142/Α/3-8-2018), ζχκθσλα κε ηηο 

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

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

«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη φπσο πξνβιέπεη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

Νξγαληζκνχ». 

9. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα  «α) Πρεηηθά κε 

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

Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α΄114/04-8-2017), 

γηα ηα έηε 2018 θαη 2019». 

10. Ρελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α΄114/04-8-2017) 

φπσο ηζρχεη  γηα ην έηνο 2020». 

11. Ρελ αξηζκ. 2821/31.07.2018/ Απφθαζε EYΓΔ ΔΡΑΘ κε ζέκα: Όγδνε (8ε) ηξνπνπνίεζε ηεο 

Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεσλ Θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «ΔΟΔΛΥ-

ΓΖΚΗΝΟΓΥ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΥ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 2076 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ αξηζκ. 

2911/43751/15.10.2018 Απφθαζε  απνδνρήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά θαηεγνξία δαπάλεο.  

12. Ρελ αξηζκ. 2345/139502/29.10.2018 Απφθαζε Έγθξηζεο Αλάιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξέσζεο 

ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ακνηβή ηξηψλ (3) ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ γηα ηα έηε 2019,2020,2021, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε λέσλ 

βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο νηθνινγίαο», ηεο Γξάζεο «Δξεπλψ 

– Γεκηνπξγψ - Θαηλνηνκψ» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ χςνπο 

κέρξη 152.000,00 επξψ θαη ηελ αξηζκ. 1197/09.01.2020, ΑΑ:148, ΑΓΑ: Τ61ΙΝΜ3Κ-ΡΑΕ 

απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ 

(70.000,00) επξψ γηα ακνηβή ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο Έξγνπ.  
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13. Ρν απφ 07.01.2020 πεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζε έλαλ (1)  εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα 

ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Έξγνπ, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

8/373/7.1.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ.  

14. Ρελ αξηζκ.  31 Απφθαζε ηεο 1εο/15.01.2020 Ππλεδξίαζε ηνπ ΓΠ κε ζέκα Έγθξηζε ζχλαςεο 

κίαο (1)  ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν,  γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ  «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο 

νηθνινγίαο», κε αθξσλχκην BIO TRUST θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ-00968, κε MIS 5031797 ηεο 

Γξάζεο "ΔΟΔΛΥ - ΓΖΚΗΝΟΓΥ - ΘΑΗΛΝΡΝΚΥ" (ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΗΗ).    

15. Ρελ αξηζκ. 327/4678/24.01.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο 

ηνπο νηθνινγίαο», κε αθξσλχκην BIO TRUST  

16. Ρελ  πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε. 

17. Ρν απφ 11.02.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

597/8853/11.022020  έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ.  

18. Ρελ αξηζ. πξση. 11102/19.02.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ  18.12.2019 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 3770/59544/28.11.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ ΡΠΑΛΑΠΗΓΝ 

 Πεκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξφηαζε πνπ πιεξνί  φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

  

2. Ρελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Ρελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

Ρνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα πεηξακάησλ θαη αλαιχζεσλ κε βάζε ην ηερληθφ 

δειηίν ηνπ Έξγνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο, ζηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ, ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθά πεχζπλν/ε ηνπ Έξγνπ. Θα ζπκκεηέρεη ζηηο Δλφηεηεο Δξγαζίαο 

Δ2,3,4,5 ηνπ Έξγνπ επηβιέπνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο κηθξνβηνινγηθέο, θπζηθνρεκηθέο, 
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κνξηαθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο αλαιχζεηο, θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Πηελ EE2 ζα ζπκβάιιεη 

αλάπηπμε λέσλ βην-ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ή βειηίσζε παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε ρξήζε 

ησλ λέσλ επηιεγκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. Υο παξαδνηέα αλαθέξνληαη: ε έθζεζε ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο παξαγσγήο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ κε ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ βέιηηζησλ θαιιηεξγεηψλ κε κνξηαθέο ηερληθέο. 

Πηελ ΔΔ3 ζα ζπκβάιεη ζηε κειέηε εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε/ επηβίσζε ηεο L. monocytogenes ζηα λέα πξντφληα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο in situ 

αληη-παζνγφλνπ δξάζεο ησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ αλά πξντφλ. Υο παξαδνηέν αλαθέξεηαη ν 

έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ αζθάιεηαο ζηα λέα πξντφληα. Πηελ ΔΔ4 ζα  ζπκβάιεη ζηελ 

Νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηηο κειέηεο απνδνρήο ησλ θαηαλαισηψλ. Υο παξαδνηέα 

αλαθέξνληαη: ε ζπγθέληξσζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ λέσλ πξντφλησλ. Πηελ EE5 ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Έξγνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην εξγαζηήξην ζε 

βηνκεραληθή θιίκαθα. Υο παξαδνηέν αλαθέξεηαη ε πηινηηθή παξαγσγή ησλ λέσλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ 

 

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

ζηελ Σαξίθιεηα Ρζαλαζίδνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 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. 

 

Θαηά ηεο  απφθαζεο  ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνχην Ρερλνινγίαο 

Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ, Πνθ. Βεληδέινπ 1, ΡΘ 14123, Ιπθφβξπζε θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 48 απφθαζεο ηεο 03εο/24.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

327/4678/24.01.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». 

Δλζηάζεηο  πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ  δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη 

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

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα.  

Αθξηβέο αληίγξαθν 

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

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 

ΑΔΑ: ΨΓΤΧΟΞ3Μ-8Ψ9
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