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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 11η/09.09.2020     Αρ. Θέματος: 31  

 

Θέμα: Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1304/32869/25.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση 

έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου  για τις ανάγκες υλοποίησής του Έργου 

“Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through 

Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-

Italy, MIS Identification Code 5003474.  

 

 

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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ 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 ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  

στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – 

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.  

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, 
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διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-8-2017) 

όπως ισχύει  για το έτος 2020». 

10. Την αριθμ. 17 απόφαση της 106ης/15&16.03.2018  Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση 

υλοποίησης και ανάθεση συντονισμού έργου στο πλαίσιο του INTERREG  ΕΛΛΑΔΑ – 

ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 με τίτλο: “Strengthening research, technological development and 

innovation, enhancing the competitiveness of dairy enterprises– MobiLab».  

11. Το από 15.05.2020 Αίτημα της  Επιστημονικά Υπεύθυνης, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου “Strengthening 

innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality 

control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474, το 

οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 978/24237/18.05.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών. 

12. Tην αριθμ. 21672/08.05.2020 (ΑΑ 2063 ΑΔΑΨ39ΔΟΞ3Μ-7Μ7) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το 

έτος 2020 ( έργο  Α), την αριθμ. 21674/08.05.2020 (ΑΑ 2064 ΑΔΑΨΛΞ4ΟΞ3Μ-ΕΑ3) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για αμοιβή 

μίας σύμβασης το έτος 2020 (έργο Β), την αριθμ. 21683/08.05.2020 (ΑΑ 2068 

ΑΔΑ6Κ0ΤΟΞ3Μ-ΟΧΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους έξι χιλιάδων (6.000,00) 

ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 2020 (έργο Γ), την αριθμ. 21681/08.05.2020 (ΑΑ 

2067 ΑΔΑ61ΜΘΟΞ3Μ-ΟΞΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων 

(1.500,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 2020 (έργο Δ), την αριθμ. 

21684/08.05.2020 (ΑΑ 2069 ΑΔΑΩΗ3ΕΟΞ3Μ-Ι26) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 

χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 2020 (έργο Ε), και 

την αριθμ. 21677/08.05.2020 (ΑΑ 2065 ΑΔΑ6Ι0ΜΟΞ3Μ-ΗΦΗ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 

2020 (έργο Ζ), στο πλαίσιο του Έργου “Strengthening innovation and competitiveness of 

dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A 

Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474. 

13. Την αριθμ. 38 απόφαση της 8ης/17.06.2020 Συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου με 

θέμα «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) 

συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του Έργου 

“Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile 

Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification 

Code 5003474».  

14. Την αριθμ. 1304/32869/25.06.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

15. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

16. Το από 13.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

17.07.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών.  

17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 46168/09.09.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα 

 

1. Την αποδοχή του από 13.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1304/32869/25.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

ΕΡΓΟ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.  

 

ΕΡΓΟ Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΕΛΠΙΣ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

 

ΕΡΓΟ Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΥΡΤΩ ΑΛΕΞΑΚΗ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

 

ΕΡΓΟ Δ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΙΤΗ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

 

ΕΡΓΟ Ε 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΔΗΣ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση που πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 
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ΕΡΓΟ ΣΤ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 

Σημείωση: Υποβλήθηκαν δύο (2) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η μία (1) πληρούσε όλους 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 

 

2.  Την έγκριση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης.  

3. Την ανάθεση του έργου:  

 της τεχνικής υποστήριξης σε κτηνοτρόφους/τυροκόμους (WP4, D4.1.3) στα Ιόνια 

Νησιά, στον Ανδρέα Διβάνη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή 

της έως 15.10.2020. Το κόστος για το Έργο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  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. Για την εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

μετακινήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 της ενίσχυσης της καθημερινής παρουσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην έδρα της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, της υποστήριξης στην καταγραφή και 

επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν στην κτηνοτροφία και στην τυροκομία στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, της συνεργασίας με τα στελέχη του Τμήματος Κτηνιατρικής 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και της συμμετοχής στην 

τήρηση του αρχείου  των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (το έργο θα παρέχεται  

στην Κεφαλονιά, WP1, D 1.1.2), στην Ελπίς Μαρκάτου, με σύμβαση μίσθωσης έργου 

διάρκειας από την υπογραφή της έως 15.10.2020. Το κόστος για το Έργο, ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών 

αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής της αναδόχου στο άρθρο 

39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 

αντισυμβαλλόμενης. Για την εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

μετακινήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την  Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 της ενίσχυσης της καθημερινής παρουσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην έδρα της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της υποστήριξης στη διαχείριση του Έργου (το έργο θα 

παρέχεται  στην Κέρκυρα), της λειτουργίας και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του 

Έργου, της  έκδοσης υλικού δημοσιοποίησης του Έργου, της επικοινωνίας με τα Μέσα 
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Μαζικής Επικοινωνίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, της επικοινωνίας με το 

καταναλωτικό κοινό, της οργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων (WP2, D2.1.2), της  

τήρησης του αρχείου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της  απεικόνισής τους 

σε μορφή ηλεκτρονικών εντύπων (WP3, D3.1.4), στη Μυρτώ Αλεξάκη, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της  έως 15.10.2020. Το κόστος για το 

Έργο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 

€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, καθώς και 

τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση 

υπαγωγής της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αντισυμβαλλόμενης. Για την εκτέλεση του έργου 

είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την 

Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 της δημιουργίας/παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (WP2, D2.1.2), στη Μαρία 

Ρουσίτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της έως 

15.10.2020. Το κόστος για το Έργο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων 

κρατήσεων, φόρων, καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και 

αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής της  αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 

4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 

αντισυμβαλλόμενης. Για την εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

μετακινήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 της τεχνικής υποστήριξης σε θέματα υγείας των ζώων σε κτηνοτρόφους/τυροκόμους 

(WP4, D4.1.3) στην Ιθάκη, στον Ιωάννη Γαλίδη, με σύμβαση μίσθωσης έργου 

διάρκειας από την υπογραφή της έως 15.10.2020. Το κόστος για το Έργο, ανέρχεται 

στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), συμπεριλαμβανομένου, ΦΠΑ, 

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. Για την εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

μετακινήσεις. όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 της συμπληρωματικής καταγραφής στοιχείων κτηνοτροφικών μονάδων και 

τυροκομείων για την ολοκλήρωση της Δράσης WP3, D3.1.4), της δειγματοληψίας 

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε κτηνοτροφικές και τυροκομικές 

επιχειρήσεις στις περιοχές Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου (WP4, D4.1.3), στον 

Στέφανο Μπαλλά, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της έως 

15.10.2020. Το κόστος για το Έργο, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 

(1.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, 
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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. Για την 

εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. όταν αυτό κριθεί 

αναγκαίο από την Επιστημονικά Υπεύθυνη. 

 
Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της ανωτέρω 

απόφασης  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή 

της στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Κτήμα Θέρμης, Τ.Θ. 60272, 57001 Θέρμη και 

θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης για το ΕΡΓΟ ……….. 

της 31 απόφασης της 11ης/09.09.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  που 

αφορά στην αριθμ. 1304/32869/25.06.2020 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, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και καλούνται οι ανάδοχοι για 

την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει 

οριστεί με την αριθμ. θεμ. 29 Απόφαση της 153ης/05-12-2019 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 τους πίνακες κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν το έργο 

και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.  

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

       Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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