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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 02ε/07.02.2020     Αξ. Θέκαηνο: 32 

 

Θέκα: ρεηηθά κε ην πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο  ηεο αξηζκ. 

3682/58415/22.11.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο. Αλάζεζε  

κίαο (1) ζύκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζήο ηνπ Έξγνπ  «Εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιώλ -νκηθώλ 

ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ βηνπιεξνθνξηθήο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ειιεληθώλ 

παξαδνζηαθώλ ηπξηώλ» κε αθξσλύκην CHEESART, (MIS 5033636) θαη θσδηθό 

Σ1ΕΔΚ-02087 ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο Εζληθήο Εκβέιεηαο «ΕΡΕΤΝΩ-

ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» (ΕΠΑ 2014-2020)». 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΘ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   
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6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7.  Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/2-3-2018). 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 «Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηφλην 

Ξαλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 142/Α/3.8.2018). 

9. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.  

10. Ρελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε 

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

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

φπσο ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020».  

11. Ρελ αξηζκ. 3452/17.10.2018/ Απφθαζε EYΓΔ ΔΡΑΘ κε ζέκα: Γέθαηε (10ε) ηξνπνπνίεζε ηεο 

Απφθαζεο Έληαμεο Ξξάμεσλ Θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «ΔΟΔΛΩ-

ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 2076 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ αξηζκ. 

2597/49574/21.11.2018 Απφθαζε  απνδνρήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά θαηεγνξία δαπάλεο.  

12. Ρελ αξηζκ. 19 απφθαζε ηεο 128εο/7.2.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ 

θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), γηα ην Έξγν 

«Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιψλ -νκηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ 

βηνπιεξνθνξηθήο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ηπξηψλ» κε αθξσλχκην CHEESART, (MIS 

5033636) θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ-02087 ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο  Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΔΟΔΛΩ-

ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» (ΔΠΞΑ 2014-2020).  

13. Ρελ αξηζκ.: 1162/11.01.2019, ΑΑ:62 & ΑΓΑ: ΩΦΓΓΝΜ3Κ-Δ0Ο, Απφθαζε Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο γηα δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξψ γηα 

ακνηβή κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ην έηνο 2019 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθαξκνγή 

ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιψλ -νκηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ βηνπιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ειιεληθψλ 

παξαδνζηαθψλ ηπξηψλ» κε αθξσλχκην CHEESART, ηελ αξηζκ.: 52804/20.12.2018,  ΑΓΑ: 

6ΜΚΝΜ3Κ-ΔΩΜ Απφθαζε Έγθξηζεο Αλάιεςεο πνρξέσζεο γηα ακνηβέο γηα ηα έηε 

2019,2020,2021 χςνπο κέρξη ελελήληα ρηιηάδσλ (90.000,00) επξψ θαη ηελ αξηζκ. 

1697/21.01.2020, ΑΑ 179, ΑΓΑ 6ΟΕΛΝΜ3Κ-07Ο απφθαζε δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο 

#51.000,00# επξψ.   

14. Ρελ αξηζκ. 43 απφθαζε ηεο 147εο/26.09.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Έγθξηζε 

έθδνζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο 
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έξγνπ κε θπζηθφ πξφζσπν γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Δθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιψλ -νκηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ βηνπιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ειιεληθψλ 

παξαδνζηαθψλ ηπξηψλ» κε αθξσλχκην CHEESART, (MIS 5033636) θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ-02087 

ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΔΟΔΛΩ-ΓΖΚΗΝΟΓΩ-ΘΑΗΛΝΡΝΚΩ» (ΔΠΞΑ 

2014-2020)». 

15. Ρελ αξηζκ. 3682/58415/22.11.2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

16. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

17. Ρν απφ 10.01.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 

3682/58415/22.11.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξζκ. 106/1236/10.01.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 

*1 ΖΩΙΤΣΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕΙ ΧΗΜΕΙΑΣ 

*3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

18. Ρν αξηζκ. 2063/14.01.2020  πεξεζηαθφ Πεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

θ.θ. Θαιχβα Ε. θαη Εαξαβέια Α. λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνλ Νξγαληζκφ, 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο εξεπλεηηθνχ Έξγνπ. 

19. Ρν αξηζκ. 4227/24.01.2020 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη αλσηέξσ απαζρνινχληαη σο σξνκίζζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζηελ ΔΞΑΠ Ησαλλίλσλ θαη επνκέλσο βάζεη ηεο αξηζκ. 893/138106/27.12.2017 ΘΑ δε 

δχλαληαη λα ζπλάςνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνλ Νξγαληζκφ.  

20. Ρελ παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο  αξηζκ.  137675/ΔΘ1016/19.12.2018  (ΦΔΘ 

Β’/5968/31.12.2018) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 110427/EΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 

Β΄3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 

81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β΄1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 – 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 

Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”», ζχκθσλα κε ηελ νπνία «…..Ρν πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε ζηε βάζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(ππεξγνιάβνο) ή ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ».  
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21. Ρελ αξηζ. πξση. 7196/05.02.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αξηζκ 

3682/58415/22.11.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ν νπνίνο έρεη σο θάησζη:  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΣΤΥΙΟ 

1 ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ ΑΔΗ ΣΖΚΔΗΑΠ 

 

2. Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ  ηεο ππνζηήξημεο ζηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηελέξγεηα 

πεηξακάησλ θαη αλαιχζεσλ κε βάζε ην ηερληθφ δειηίν ηνπ Έξγνπ, ζηελ Βαζηιηθή 

Θνληνγηάλλε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο είθνζη (20) κελψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο.  Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000,00) 

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ 

αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ζ ακνηβή ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο  αληηζπκβαιιφκελεο ε νπνία ζα 

θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΓΓΔΡ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο, παξά κφλν αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ 

Δπηζηεκνληθά πεχζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ. 

 

Θαηά  ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο  επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην  

Ηλζηηηνχην Ρερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ-Ρκήκα Γάιαθηνο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, νδφο Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο 3, ΡΘ 45221, Θαηζηθάο, Ησάλληλα  θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο αξηζκ. 31 απφθαζεο  ηεο 2εο/07.02.2020 

Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

3682/58415/22.11.2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». 

Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη 

ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ 

αξηζκ. 29 Απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηηο 
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εμεηάδεη θαη εθθξάδεη αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε βάζε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΓΝ – 

ΓΖΚΖΡΟΑ θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ 

ακέζσο επφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο.  

 

 Ζ ζρεηηθή απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ. 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

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

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 
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