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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

     Σπλεδξίαζε 148ε/10.10.2019      Αξ. Θέκαηνο:  17   

 

Θέκα:  Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 42008/1345/03.09.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα 

ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ : «Οδηθόο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθώλ δαζώλ & ησλ πξντόλησλ μύινπ - 

Δεκηνπξγία ηνπ Ειιεληθνύ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο», ρξεκαηνδνηνύκελνπ 

από ην Πξάζηλν Τακείν ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο. 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'), 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) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 293/22.05.2018) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.», φπσο 

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) φκνηεο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. 188763/10-10-2011 ΚΤΑ φπσο 

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

νπνίεο «…………4. ηελ 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: «Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ 

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

Οξγαληζκνχ». 

9. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα  «α) ρεηηθά κε 

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

Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) πγθξφηεζε 

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

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

γηα ηα έηε 2018 θαη 2019». 

10. Σελ απφ 15.03.2019 χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γεληθή 

Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – 

Γήκεηξα/Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο».  

11. Σν απφ 05.06.2019 Αίηεκα ηεο  Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ 

δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο» ην 

νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 29848/849/24.06.2019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Μεζνγεηαθψλ  Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ. 

12. Σελ ππ΄αξηζκ. 30593/26.06.2019 έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα κία 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ (45.000,00) επξψ 

(2019: 7.5000,00 2020: 18.000,00 2021: 18.000,00 2022: 1.500,00) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.: 

28265/18.06.2019  (AA: 2970 θαη ΑΓΑ: 64ΛΗΟΞ3Μ-5ΨΜ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (7.500,00) επξψ γηα 

ακνηβή κίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ην έηνο 2019 ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο» ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ.  
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13. Σελ ππ΄αξηζκ. 15 απφθαζε ηεο 144εο/25.07.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ηίηιν 

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 Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - 

Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο», ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην 

Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. Έγθξηζε ζχλαςεο κίαο (1) 

ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ. 

14. Σελ αξηζκ. 42008/1345/03.09.2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 

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

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο»,  

15. Σελ  πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε. 

16. Σν απφ 25.09.2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

46296/1552/25.09.2019  έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ θαη Γαζηθψλ 

Οηθνζπζηεκάησλ. 

17. Σελ αξηζκ. πξση. 49347/09.10.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ από  25.09.2019 Πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηωλ πξνηάζεωλ 

ηεο αξηζκ. 42008/1345/03.09.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο, ζύκθωλα κε 

ην νπνίν πξνθύπηεη νη θάηωζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκωλ πξνηάζεωλ:  

 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΑΠΟΔΗ 

 

Σημείωση: σποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληροί όλοσς τοσς όροσς και τις προϋποθέσεις 

της Πρόσκλησης. 

 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ αλωηέξω πίλαθα θαηάηαμεο ηωλ επηιέμηκωλ πξνηάζεωλ.  

 

3. Σελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ : 

 
- Σε ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηωλ ηερληθώλ εθζέζεωλ, ηνπ νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ θαη 

ηωλ παξαδνηέωλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηερληθέο αλαθνξέο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηωλ δαζώλ. 

- Σελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο ηωλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δαζηθήο 

πηζηνπνίεζεο. 

ΑΔΑ: 6ΔΖΓΟΞ3Μ-ΚΕΞ
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- Σελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηωλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δαζηθήο πηζηνπνίεζεο ζην 

δαζηθό ζύκπιεγκα πνπ ζα επηιερζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

- Σελ νξγάλωζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ 

κεξώλ. 

- Σελ ππνζηήξημε ηεο δηθηύωζεο ηνπ Έξγνπ κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε (stakeholders) θαη 

ηεο δηάρπζεο θαη αλάδεημεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

κε ζύκβαζε κίζζωζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηάληα (30) κελώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζηνλ Νηθόιαν Καιαπόδε, έλαληη ηνπ πνζνύ ηωλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδωλ (45.000,00), 

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 Μεζνγεηαθώλ 

θαη Δαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ, Σέξκα Αιθκάλνο, 11528, Ιιίζηα θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 17 απόθαζεο ηεο 148εο/10.10.2019 πλεδξίαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

42008/1345/03.09.2019 Πξόζθιεζε Εθδήιωζεο Ελδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ». 

Ελζηάζεηο  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 ν  αλάδνρνο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Δηαύγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.                                           Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.  
 

      
           Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                             Καζεγεηήο Νηθόιανο Καηήο  
 

ΑΔΑ: 6ΔΖΓΟΞ3Μ-ΚΕΞ
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