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Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο
αξηζκ. 2804/36179/22.07.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα
ηηο

αλάγθεο

πινπνίεζεο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΣΗ

ηνπ
γηα

Έξγνπ
ην

«ΟΔΙΚΟ

Xylella

ΧΑΡΣΗ

fastidiosa

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

(Ξπιέιια)»,

κε

ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΠΔΕ / ΠΕ Κξήηεο, θσδηθόο έξγνπ 20.1509.243.
Έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε κίαο
(1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.
Έρνληαο ππόςε :
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), όπσο ην άξζξν απηό
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 απόθαζε ησλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν
ΔΛΛΗΝΙΚΟ

ΓΔΧΡΓΙΚΟ

ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηηο

ΟΡΓΑΝΙΜΟ
αξηζκ.

–

ΓΗΜΗΣΡΑ

919/131869/20.10.2014

(ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ),
(ΦΔΚ

όπσο

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) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) όκνηεο.
3.

Σελ ππ’ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 293/22.05.2018) απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκόο κειώλ πξνζσξηλνύ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

ηνπ

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ

ΓΔΧΡΓΙΚΟΤ

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.»,

όπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 3382/171947/18.12.2018 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 748/14.12.2018) θαη
1027/77778/11.04.2019 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 237/02.05.2019) όκνηεο.
4.

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. 188763/10-10-2011 ΚΤΑ όπσο
ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην Γ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ
πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), όπσο ηζρύνπλ.

6.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ.
4485/2017, όπσο ηζρύνπλ.

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), ζύκθσλά κε ηελ νπνία “ην
άξζξν 13Α ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά
ηλζηηηνύηα αγξνηηθήο έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ
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Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ- ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεύνληαη από ηνλ Τπνπξγό
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο σο πξνο: α)
ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ,
θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο απηνύ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη
ηα Δπηζηεκνληθά πκβνύιηα ησλ Ιλζηηηνύησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
εηδηθνύ ζεζκηθνύ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιόγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ
δελ εθαξκόδνληαη 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.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018), ζύκθσλα κε ηηο
νπνίεο «…………4. ηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014,
όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο
«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν εδάθην: «Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΔΛΓΟ
ΓΗΜΗΣΡΑ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη όπσο πξνβιέπεη ην εηδηθό ζεζκηθό πιαίζην ηνπ
Οξγαληζκνύ».

9.

Σελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «α) ρεηηθά κε
ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνύληαη ζηα
Ιλζηηηνύηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) πγθξόηεζε
ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ,
δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-8-2017),
γηα ηα έηε 2018 θαη 2019».

10. Σελ ππ΄αξηζκ. 85256/07.08.2018 ζπιινγηθή απόθαζε ηεο ΑΔΠ402 ζηελ νπνία είλαη
εγγεγξακκέλν ην Έξγν κε ηίηιν: «ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ γηα
ην Xylella fastidiosa (Ξπιέιια).
11. Σν από 13.06.2019 Αίηεκα ηoπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζύλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα
ζύλαςεο κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ Έξγνπ «ΟΓΙΚΟ
ΥΑΡΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ γηα ην Xylella fastidiosa (Ξπιέιια)», κε
ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΠΓΔ / ΠΔ Κξήηεο, θσδηθόο έξγνπ 20.1509.243.ην νπνίν
δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 2288/28351/14.06.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Διηάο,
ππνηξνπηθώλ θπηώλ & Ακπέινπ.
12. Σελ ππ΄αξηζκ.: 21175/15.05.2019 ΑΑ 2463 ΑΓΑ 63ΦΗΟΞ3Μ-ΥΦΙ, Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο ύςνπο έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (6.500,00) επξώ γηα ακνηβή κίαο ζύκβαζεο
κίζζσζεο έξγνπ ην έηνο 2019 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ γηα ην Xylella fastidiosa (Ξπιέιια)», (θσδηθόο έξγνπ 20.1509.243.)
ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Διηάο, ππνηξνπηθώλ θπηώλ & Ακπέινπ.
13. Σελ αξηζκ. 29 Απόθαζε ηεο 141εο/02.07.2019 πλεδξίαζε ηνπ Γ κε ζέκα Έγθξηζε
ζύλαςεο

κίαο (1) ζύκβαζεο

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο

πινπνίεζήο ηνπ Έξγνπ «ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ γηα ην Xylella
fastidiosa (Ξπιέιια)», κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΠΓΔ / ΠΔ Κξήηεο, θσδηθόο έξγνπ
20.1509.243.
14. Σελ αξηζκ. 2804/36179/22.07.2019 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ
ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο
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πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «ΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ γηα ην Xylella
fastidiosa (Ξπιέιια)», κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΠΓΔ / ΠΔ Κξήηεο, θσδηθόο έξγνπ
20.1509.243).
15. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
16. Σν από 07.08.2019 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.
3022/39207/08.08.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ..
17. Σελ αξηζκ. πξση. 41383/29.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ.
Απνθαζίδνπκε νκόθσλα
1.

Σελ απνδνρή ηνπ από 07.08.2019 Πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηωλ πξνηάζεωλ
ηεο αξηζκ. 2804/36179/22.07.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο, ζύκθωλα κε
ην νπνίν πξνθύπηεη ν θάηωζη πίλαθαο θαηάηαμεο επηιέμηκωλ πξνηάζεωλ:
ΑΡΙΘΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ

1

ΙΩΑΝΝΗ

ΚΟΤΦΑΚΗ

2

ΕΛΕΝΗ

ΜΩΡΑΙΣΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΞΗ

Σημείωζη: σποβλήθηκαν δύο (2) προηάζεις ζσνολικά ποσ πληρούζαν όλοσς ηοσς όροσς και
ηις προϋποθέζεις ηης Πρόζκληζης. Ο κ. Ιωάννης Κοσθάκης καηαηάτθηκε πρώηος καθώς είτε
και όλα ηα επιθσμηηά προζόνηα.
2.

Σελ έγθξηζε ηνπ αλωηέξνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηωλ επηιέμηκωλ πξνηάζεωλ.

3.

Σελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν:
- Σε

ζπιινγή

πιεζπζκώλ

εληόκωλ

θνξέωλ

από

αγξνύο

(επαλαιακβαλόκελε

δξαζηεξηόηεηα, εθηηκώκελνο ρξόλνο παξάδνζεο έξγνπ: από 1ν έωο 4ν κήλα),
- Σε κνξθνινγηθή ηαπηνπνίεζε ηωλ εληόκωλ δπλεηηθώλ θνξέωλ (επαλαιακβαλόκελε
δξαζηεξηόηεηα, εθηηκώκελνο ρξόλνο παξάδνζεο έξγνπ: από 1ν έωο 4ν κήλα),
- Σελ αμηνιόγεζε θαη ηε κεξηθή επεμεξγαζία ηωλ απνηειεζκάηωλ (4νο κήλαο).
(ζε παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ν κήλαο νινθιήξωζεο/παξάδνζεο)
Παξαδνηέα:
α) Καηάινγνο ηωλ δπλεηηθώλ εηδώλ εληόκωλ-θνξέωλ ηνπ βαθηεξίνπ X. fastidiosa ζηελ
Κξήηε.
β) Έθζεζε απνηειεζκάηωλ ηεο ρωξνρξνληθήο δηαθύκαλζεο ηωλ πιεζπζκώλ ηωλ δπλεηηθώλ
μεληζηώλ ζε ειαηώλεο ηεο Κξήηεο.
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κε ζύκβαζε κίζζωζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο έωο 31.12.2019
ζηνλ
Ιωάλλε Κνπθάθε, έλαληη ηνπ πνζνύ ηωλ έμη ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ (6.500,00) επξώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ηωλ λόκηκωλ θξαηήζεωλ, ηωλ θόξωλ θαζώο θαη ηπρόλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ αλαδόρνπ, ζε πεξίπηωζε ππαγωγήο ηνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ.
4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ.
Καηά ηεο απόθαζεο ρωξεί ππνβνιή έλζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκωλ
εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνύ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ιλζηηηνύην Ιλζη/ηνπ Ειηάο
Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Ακπέινπ, νδόο: Καζηνξηάο 32Α, Μέζα Καηζακπάο, Ηξάθιεην
Κξήηεο θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 27 απόθαζεο ηεο
146εο/03.09.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ πνπ
αθνξά ζηελ αξηζκ. 2804/36179/22.07.2019 Πξόζθιεζε Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο. ΝΑ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΕΙ». Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηωλ πέληε (5)
εκεξώλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλω πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ
δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο

νξηζηηθνπνηείηαη

θαη θαιείηαη ε

αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Δηαύγεηα.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ..

Αηθαηεξίλε Νίθνπ
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ..

Καζεγεηήο Νηθόιανο Καηήο
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