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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 11η / 09.09.2020
Θέμα: Αποδοχή

του

Πρακτικού

της

Αρ. Θέματος: 24

Επιτροπής

Αξιολόγησης

της

αριθμ.

2498/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Social
Agribusiness and Farmworkers Cooperatives», με ακρωνύμιο: «AGRIFARM»,
ΜIS

5003657,

που

συγχρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΔΑΦΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Interreg

V-A

Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020 .
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180).

2.

Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13.10.2011) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

τροποποιήθηκε

με

τις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
αριθμ.

–

ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΕΚ

όπως

Β΄2889/27.10.2014),

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄
4800/29.12.2017),

1437/69301/18.05.2018

(ΦΕΚ

Β’

1770/18.05.2018)

και

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιες.
3.

Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.».

4.

Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11, του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10.10.2011 ΚΥΑ όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη
λειτουργία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού
προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», του ν.
4485/2017, όπως ισχύουν.
7.

Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/2.3.2018),

8.

Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ.
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9. Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/05.12.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση
της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού,
διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017),
όπως ισχύει, για το έτος 2020».
10. Την αριθμ. 31827/03.07.2029 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την έγκριση
υλοποίησης και ανάθεση συντονισμού του ερευνητικού έργου «Social Agribusiness and
Farmworkers Cooperatives», στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020 που μετεγκρίθηκε με την
αριθμ 02 εκτός ημερ.διάτ. απόφαση της 142ης/12.07.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
11. Την αριθμ. 35 απόφαση της 152ης/20/11/2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
την οποία μεταξύ άλλων συγκρατήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64
«Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017) για το Έργο «Social Agribusiness and Farmworkers
Cooperatives».
12. Από 27.05.2020 σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου σε έναν (1)
υλοποίηση

του

προαναφερθέντος

Έργου,

το

εξωτερικό συνεργάτη για την ομαλή
οποίο

διαβιβάστηκε

με

το

αριθμ.

1818/27.05.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.
13. Την αριθμ. 13203/27.02.2020, ΑΑ 1545,
υποχρέωσης

ΑΔΑ:

ΩΙΛΥΟΞ3Μ-376 έγκριση ανάληψης

δέσμευσης ποσού ύψους #61.000,00# για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών

στο πλαίσιο του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives για το έτος
2020 και την αριθμ. 50434/15.01.2020, ΑΔΑ ΩΝΛΠΟΞ3Μ-ΘΨΦ απόφαση έγκρισης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης μέχρι του ποσού των #72.900,00# ευρώ για τα έτη 202ο και 2021.
14. Την αριθμ. 43 Απόφαση της 8ης/17.06.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με
θέμα «Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις
ανάγκες

υλοποίησής

του

Έργου

Έργου

«Social

Agribusiness

and

Farmworkers

Cooperatives», με ακρωνύμιο: «AGRIFARM», ΜIS 5003657 που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
πλαίσιο του

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Interreg V-A

Πρόγραμμα Ελλάδα -

Ιταλία 2014-2020».

15. Την αριθμ. 2498/06.07.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
16. Την πρόταση που υποβλήθηκε.
17. Το από 23.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
3088/10.08.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.
18. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 45118/03.09.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
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Αποφασίζουμε ομόφωνα
1. Την αποδοχή του από 23.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
2498/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο προκύπτει
ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση της πρότασης του ανωτέρω βάσει επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης έχει ως
κάτωθι:
Επώνυμο,
Όνομα

Ποσοστά βαρύτητας (%)
Ευστράτιος
Μιχάλης

Αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης*

Πτυχίο

ΑΕΙ Γεωπονίας

1
70
(100)

2
30
(100)

2.1
7,5
(25)

2.2
7,5
(25)

2.3
7,5
(25)

2.4
7,5
(25)

Σύνολο

70

28,50

7,5

7,5

7,5

6,0

98,50

100

*
*

1:

Καλή γνώση γαλλικής γλώσσας

2:

Συνέντευξη

2.1

Τεστ γνώσεων επιχειρηματικότητας (προφορικό)

2.2

Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

2.3

Αντίληψη/Κρίση/Κατανόηση)

2.4

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών/Αυτονομία

Σύνολο:

Συνολική αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης, βάσει ποσοστών βαρύτητας

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.
3. Την ανάθεση στον Ευστράτιο Μιχάλη, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από
1.20.2020 έως 27.02.2021, του κάτωθι έργου (στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 και
συγκεκριμένα του Παραδοτέου D4.2.1. Εγκαθίδρυση του Ελληνοϊταλικού Κέντρου Κοινωνικής
Επιστήμης (ΕΚΕΓ) για τη Γεωργία του Έργου):
 Παροχή πληροφόρησης για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΕΓ
 Δημιουργία επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού για την προβολή των
δράσεων του ΕΚΕΓ
 Συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με εν δυνάμει επενδυτές στον τομέα των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το αντίστοιχο Κέντρο που θα λειτουργεί στην Ιταλία στο
πλαίσιο του Έργου
 Συμβολή στην οργάνωση συναντήσεων και μικρής κλίμακας ενημερωτικών εκδηλώσεων
στον χώρο του ΕΚΕΓ
 Συμβολή στη διαμόρφωση σχεδίου βιωσιμότητας της δομής
Επισημαίνεται ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προς ανάθεση έργου αυτό θα παρέχεται
μερικά στο χώρο που θα στεγάσει το ΕΚΕΓ (στον Δήμο Ζίτσας) προκειμένου να είναι εφικτή
Απόφαση ΔΣ θέμα 24/11ης/09.09.2020

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: ΨΝΝ7ΟΞ3Μ-9ΧΕ

η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη των
ενδιαφερόμενων επενδυτών. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την
επιλογή του τρόπου και του μέσου μετακίνησης προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου.
Το συνολικό κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 (δέκα χιλιάδων) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του
αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο
Κτηνοτροφικών και Βιομηχανικών Φυτών, Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός
Ν.Ε.Ο. και Λεωφόρος Αμερικής και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του
πίνακα κατάταξης της αριθ. 24 απόφασης της 11ης/09.09.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 2498/06.07.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά παρέλευση
των πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές.. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας
και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται
ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή
Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 29 Απόφαση της 153ης/5-12-2019 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση
την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της και
οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλείται ο ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Νίκου

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν
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