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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 13η/22.10.2020     Αρ. Θέματος: 47 

 

Θέμα: Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2678/45625/07.09.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη 

δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες 

υλοποίησης του Έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» με 

ακρωνύμιο «ATLAS» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω 

του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 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 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),  
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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, 

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

όπως ισχύει, για το έτος 2020».  

10. Το αριθμ. 857125 συμβόλαιο του Έργου ATLAS. 

11. Την αριθμ. 36 απόφαση της 3ης/24.02.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ, που αφορά στην έγκριση 

υλοποίησης του Έργου.  

12. Το τεχνικό δελτίο του  Έργου.  

13. Την αριθμ. 36 απόφαση της 4ης/20.03.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία μεταξύ άλλων ορίστηκε και 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 ανωτέρω Έργο.  

14. Το από 17.07.2020 υπηρεσιακό σημείωμα των Επιστημονικά Υπευθύνων, σχετικά με την 

αναγκαιότητα σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες  για 

την ομαλή υλοποίηση του προαναφερθέντος Έργου, το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2152/37402/17.07.2020  έγγραφο του Ινστιτούτου  Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

15. Την αριθμ. 5969/13.02.2020, ΑΑ 1137, ΑΔΑ: Ω0ΧΨΟΞ3Μ-ΣΧΚ έγκριση ανάληψης 

υποχρέωσης  δέσμευσης ποσού ύψους #30.600,00# για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών στο 

πλαίσιο του Έργου  «Low-Input Farming and Τerritories - Integrating knowledge for 

improving ecosystem-based farming -  LIFT»  για το έτος 2020, την αριθμ. 

11008/26.02.2020, ΑΔΑ 62Ω3ΟΞ3Μ-8ΚΦ απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης μέχρι του ποσού των #45.900,00# ευρώ για τα έτη 2021 και 2022 και την αριθμ. 

34719/03.07.2020, ΑΔΑ 6ΚΞΨΟΞ3Μ-ΩΘΥ απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης μέχρι του ποσού των #41.100,00# ευρώ για τα έτη 2021 και 2022.    

16. Την αριθμ. 45 απόφαση της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

θέμα «: Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» με 

ακρωνύμιο «ATLAS» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 

Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020”.   

17. Την αριθμ. 2678/45625/07.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

18. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

19. Το από 08.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με  το αριθμ. 

14.10.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

20. Την αριθ. πρωτ. 54959/19.10.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα 

 

1. Την απόδοχή του από 08.10.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2678/45625/07.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:  

ΕΡΓΟ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ 

2 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ 
Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά για το έργο Α τρείς (3) προτάσεις εκ των οποίων μόνο οι δύο (2) πληρούσαν 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η ανωτέρω κατάταξη προέκυψε ως κάτωθι:  
 

α
/
α 

Επώνυμο, 
Όνομα 

Προτείνοντος 
Πτυχίο 

Αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης* 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Σύνολο 

Ποσοστά βαρύτητας (%) 45 25 
30 

(100
) 

13.5 
(45) 

7.5 
(25
) 

6.0 
(20
) 

3.0 
(10) 

100 

1 
Μπαμπάκος 

Κωνσταντίνος 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 45 25 20.7 10.8 4.5 3.6 1.8 90.7 

2 
Παπαστάμκου 

Νικολέτα 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 25 0 19.8 8.1 7.5 2.4 1.8 44.8 

           

* 1: Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης σχετική με την εφαρμογή: α) υδρολογικών μοντέλων σε 
κλίμακα λεκάνης απορροής ή/και αγρού ή/και β) μοντέλων ανάπτυξης φυτού/υδατικού ισοζυγίου 
εδάφους στην κλίμακα του αγρού. 

 2: Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της υδρολογίας ή/και των αρδεύσεων ή/και της 
διαχείρισης υδατικών πόρων 

 3: Συνέντευξη 
 3.1: Τεστ γνώσεων υδρολογίας, αρδεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων (προφορικό) 
 3.2: Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 

 3.3: Αντίληψη-κρίση ή κατανόηση και αντίληψη ως προς το αντικείμενο της θέσης 
 3.4: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονομία 

 Σύνολο: Συνολική αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης, βάσει ποσοστών βαρύτητας 

 

ΕΡΓΟ Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 

2 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ 
Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά για το έργο Β τρείς (3) προτάσεις εκ των οποίων μόνο οι δύο (2) πληρούσαν 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η ανωτέρω κατάταξη προέκυψε ως κάτωθι:  
 

Επώνυμο, 
Όνομα 

Πτυχίο 
 

Αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης* 
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α
/
α 

Προτείνοντ
ος 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Σύνολο 

Ποσοστά βαρύτητας (%) 40 15 15 
30 

(100
) 

13,55 
(45) 

7.5 
(25) 

6.0 
(20) 

3.0 
(10) 

100 

1 
Τσακμάκης 
Ιωάννης 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ 
40 

11.6
19 

15 27.9 13.5 6 6 2.4 94.519 

2 
Παπαστάμκο

υ 
Νικολέτα 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 0 19.8 8.1 7.5 2.4 1.8 19.8 

* 1:  Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των αρδεύσεων ακριβείας ή/και της ανάπτυξης και 
λειτουργίας πιλοτικών αγρών ή/και της εφαρμογής μοντέλων ανάπτυξης φυτού-μοντέλων 

παραγωγικότητας καλλιέργειας-νερού (crop-water productivity models) ή/και της διαχείρισης 
υδατικών πόρων 

 2:  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικές με το αντικείμενο των αρδεύσεων 
ακριβείας και της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών, της εφαρμογής μοντέλων ανάπτυξης 
φυτού-μοντέλων παραγωγικότητας καλλιέργειας-νερού και την προσομοίωση και 
παρακολούθηση την εδαφικής υγρασίας και παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση 
αρδευτικού νερού. 

 3:  Πιστοποιημένη γνώση εφαρμογής μοντέλων ανάπτυξης φυτού ή/και μοντέλων 
παραγωγικότητας καλλιέργειας-νερού (crop-water productivity models) 

 4:  Συνέντευξη 

 4.1:  Τεστ γνώσεων αρδεύσεων και εφαρμογής μοντέλων ανάπτυξης φυτού ή/και μοντέλων 
παραγωγικότητας καλλιέργειας-νερού (crop-water productivity models) (προφορικό) 

 4.2:  Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 

 4.3:  Αντίληψη-κρίση ή κατανόηση και αντίληψη ως προς το αντικείμενο της θέσης 

 4.4:  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονομία 

 Σύν
ολο: 

 Συνολική αξιολόγηση επιθυμητών προσόντων και συνέντευξης, βάσει ποσοστών βαρύτητας 

2. Την έγκριση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης:  

3. Την ανάθεση:  

 στον Κωνσταντίνο Μπαμπάκο, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας δεκατριών 

(13) μηνών από την υπογραφή της, με εκτιμώμενη ημερομηνίας έναρξης την 1η 

Δεκεμβρίου 2020, του κάτωθι έργου: 

 Συμβολή στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας 2 - WP2).  

 Συμβολή α) στην ανάπτυξη της υπηρεσίας διαχείρισης άρδευσης σε κλίμακα λεκάνης 

απορροής, β) στην ανάπτυξη της υπηρεσίας διαθεσιμότητας υπογείων υδάτων και γ) 

στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων (στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 - 

WP4). 

 Συμβολή α) στην παραγωγή χαρτών άρδευσης με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, β) 

στην διαμόρφωση υπηρεσιών αγροτικής μοντελοποίησης, γ) στη συγγραφή των 

σχετικών παραδοτέων (στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 - WP6).  

 Συμβολή α) στην λειτουργία των πιλοτικών αγρών, β) στην συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων από τους πιλοτικούς αγρούς, γ) στην λειτουργία του κόμβου καινοτομίας 
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άρδευσης (irrigation innovation hub), ε) στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων 

(στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 - WP8). 

Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ATLAS ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων 

καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και  ΕΛΓΟ_ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση 

υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ανωτέρω ποσό δεν 

περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου.  

Τυχόν μετακινήσεις που θα κριθούν αναγκαίες από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους στο 

πλαίσιο του Έργου για συναντήσεις εργασίας με τους εταίρους του Έργου και τους 

αγρότες στις περιοχές εφαρμογής, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου 

(ενδεικτικά έως 10 ανά έτος), θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού με τη μορφή 

καταβολής των πιστοποιούμενων εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι του ύψους 

που ορίζεται στην οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και του 

μέσου μετακίνησης προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου. 

 στον Ιωάννη Τσακμάκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας είκοσι ένα (21) 

μηνών από την από την υπογραφή της με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 1η 

Δεκεμβρίου 2020, του κάτωθι έργου: 

 Συμβολή στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας  

 2 - WP2).  

 Συμβολή α) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της υπηρεσίας διαχείρισης άρδευσης σε 

κλίμακα αγρού και λεκάνης απορροής και β) στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων 

(στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 - WP4). 

 Συμβολή α) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών λήψης απόφασης 

σχετικών με την άρδευση, β) στην διαμόρφωση υπηρεσιών αγροτικής 

μοντελοποίησης, γ) στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων (στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας 6 - WP6).  

 Συμβολή α) στην εγκατάσταση και λειτουργία των πιλοτικών αγρών, β) στην συλλογή 

δεδομένων από τους πιλοτικούς αγρούς και στην επεξεργασία αυτών, γ) στην πιλοτική 

λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης σε κλίμακα αγρού και λεκάνης απορροής, καθώς 

και της υπηρεσίας παρακολούθησης της εδαφικής υγρασίας, δ) στην ανάπτυξη και 

λειτουργία του κόμβου καινοτομίας άρδευσης (irrigation innovation hub), ε) στη 

συγγραφή των σχετικών παραδοτέων (στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 - WP8). 

Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ATLAS ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  

τριάντα οκτώ χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (38.500€) συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου 

και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 

4387/2016. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  
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Τυχόν μετακινήσεις που θα κριθούν αναγκαίες από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους 

στο πλαίσιο του Έργου για συναντήσεις εργασίας με τους εταίρους του Έργου και 

τους αγρότες στις περιοχές εφαρμογής, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

έργου (ενδεικτικά έως 10 ανά έτος), θα καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού με τη 

μορφή καταβολής των πιστοποιούμενων εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι 

του ύψους που ορίζεται στην οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και 

του μέσου μετακίνησης προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου. 

 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας 

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

κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων 

Βελτιώσεων), οδός: Γοργοποτάμου, Σίνδος, ΤΚ 57400 και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη 

«Ένσταση κατά του πίνακα  κατάταξης  του Έργου…… της αριθμ. 47 απόφασης  της 

13ης/22.10.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ.  του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 

2678/45625/07.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». 

Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) εργασίμων 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 των συμβάσεων. 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 τους πίνακες. 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. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η 

ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης. 

 

Η απόφαση επί του θέματος 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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