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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

     πλεδξίαζε 146ε/03.09.2019      Αξ. Θέκαηνο:  28 

 

Θέκα:  Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 2212/32990/09.07.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα 

ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Καηλνηόκα ηπξνθνκηθά 

πξντόληα κε κηθξνθύθε», κε αθξσλύκην «FYCOTYRI» θαη θσδηθό MIS 

5040303, Κσδ. Πξαμεο Εξγνπ ΔΕΡ6-0022164, ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο 

«Ελίζρπζε ρεδίσλ Έξεπλαο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα 

Πξνηεξαηόηεηαο ηεο RIS3 – Αγξνηνδηαηξνθή», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 

από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ 

Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δπηηθήο Ειιάδαο 2014-2020 ηνπ ΕΠΑ 2014-

2020. 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.   
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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 

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 ππ΄αξηζκ. 42115/04.10.2018 Απφθαζε Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κε ζέκα «Έγθξηζε 

ζπλεξγαζίαο θαη έγθξηζε ππνβνιήο δχν πξνηάζεσλ απφ ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο, 2014-2020». 

11. Σελ αξηζκ. 16 απφθαζε ηεο 138εο/30.05.2019 πλεδξίαζεο 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 «Καηλνηφκα ηπξνθνκηθά πξντφληα κε κηθξνθχθε», κε αθξσλχκην «FYCOTYRI» 

θαη θσδηθφ MIS 5040303, Κσδ. Πξαμεο Δξγνπ ΓΔΡ6-0022164, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

«Δλίζρπζε ρεδίσλ Έξεπλαο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα Πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

RIS3 – Αγξνηνδηαηξνθή», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γπηηθήο 

Διιάδαο 2014-2020 ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Έγθξηζε ζχλαςεο κίαο (1) ζπκβάζεο  κίζζσζεο 

έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.    

12. Σελ ππ΄αξηζκ.: 15213/01.04.2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ (13.600,00) επξψ γηα ακνηβή κίαο (1) ζχκβαζεο  κίζζσζεο 
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έξγνπ γηα ην έηνο 2020 θαη ηελ ππ΄αξηζκ.: 14223/01.04.2019 ΑΑ 1756 & ΑΓΑ: ΩΠΚΟΞ3Μ-

ΚΗΡ  Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο χςνπο έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ  (6.800,00) επξψ 

γηα ην έηνο 2019, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Καηλνηφκα ηπξνθνκηθά πξντφληα κε κηθξνθχθε», 

κε αθξσλχκην «FYCOTYRI» θαη θσδηθφ MIS 5040303, Κσδ. Πξαμεο Δξγνπ ΓΔΡ6-0022164, 

ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε ρεδίσλ Έξεπλαο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα 

Πξνηεξαηφηεηαο ηεο RIS3 – Αγξνηνδηαηξνθή», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο 2014-2020 ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ.  

13. Σελ αξηζκ. 2212/32990/09.07.2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 

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

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Καηλνηφκα ηπξνθνκηθά πξντφληα κε κηθξνθχθε», κε 

αθξσλχκην «FYCOTYRI» θαη θσδηθφ MIS 5040303, Κσδ. Πξαμεο Δξγνπ ΓΔΡ6-0022164, ζην 

πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε ρεδίσλ Έξεπλαο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα 

Πξνηεξαηφηεηαο ηεο RIS3 – Αγξνηνδηαηξνθή»,  

14. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

15. Σν απφ 06.08.2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

2615/40008/09.082019 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ.  

16. Σελ αξηζκ. πξση. 41385/29.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ από  06.08.2019 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηωλ πξνηάζεωλ 

ηεο αξηζκ. 2212/32990/09.07.2019 Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο, ζύκθωλα κε 

ην νπνίν πξνθύπηεη ν θάηωζη πίλαθαο θαηάηαμεο επηιέμηκωλ πξνηάζεωλ:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - ΛΑΜΠΡΟ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

2 ΧΡΖΣΟ ΒΡΗΕΑ 

  

Σημείωζη: σποβλήθηκαν ζσνολικά επηά  (7) προηάζεις  εκ ηων οποίων οι πένηε (5) δεν  

πληρούζαν όλοσς ηοσς όροσς και ηις προϋποθέζεις ηης Πρόζκληζης.    

 

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

 

3. Σελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

Απαζρόιεζε ζηελ ελόηεηα εξγαζίαο ΔΔ2 «Καιιηέξγεηα κηθξνθπθώλ ζε ηπξνθνκηθά θαη 

γαιαθηνθνκηθά παξαπξνϊόληα». Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα ιάβεη κέξνο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΣΑΠ ζηελ Λπθόβξπζε. πγθεθξηκέλα ζα θαιιηεξγεζνύλ ζε ηπξόγαια 

θαη γαιαθηνθνκηθά παξαπξνϊόληα πνπ πξνέξρνληαη από ην ηπξνθνκείν. 
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κε ζύκβαζε κίζζωζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δώδεθα (12) κελώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο ζηνλ Αιέμαλδξν Λάκπξν Γηακαληή, έλαληη ηνπ πνζνύ ηωλ είθνζη ρηιηάδωλ 

ηεηξαθνζίωλ επξώ (20.400,00) , 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. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο 

Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ – Σκήκα Γάιαθηνο Δζληθήο Αληηζηάζεωο 3, ΣΚ 45221, Καηζηθάο 

Ηωαλλίλωλ, Ηωάλληλα θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 28 

απόθαζεο ηεο 146εο/03.09.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - 

ΓΖΜΖΣΡΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 2212/32990/09.07.2019 Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο 

Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΧΣΔΗ». 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 θαινύληαη νη αλάδνρνη  γηα ηελ ππνγξαθή ηωλ ζπκβάζεωλ.  

 

Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

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

      
           Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                             Καζεγεηήο Νηθόιανο Καηήο  
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