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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020 
Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών     Αρ. πρωτ.: 65587ΠΕ 
Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας       
Πληροφορίες: Σ. Ηλιάδου 
Τηλ. 210 8392112 
 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4547/29-11-

2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

«INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 AUTHENTIC OLIVE NET». Έγκριση του πίνακα 

κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη  μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν.3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την  παρ. 1 του άρθρου 66 

του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την 

ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 

Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011). 

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 αριθμ. 2501/282468/05.11.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019), με την οποία διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο 

κ. Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου. 

4. Τις διατάξεις του εδαφίου θ’ της παρ. 5 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις οποίες ο 

Διευθύνων Σύμβουλος «αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός 

ημερησίας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο ΔΣ του Οργανισμού στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίασή του». 

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.  
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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. Τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018). 

9. Την αριθμ. 21 Απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ. 

10. Την αριθμ. 37 Απόφαση της 141ης/2-7-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης και 

ανάθεση του συντονισμού του έργου με τίτλο: «Certification of Authenticity and Development of a 

Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area» Authentic Olive Net», 

στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – ITALY (EL-IT) 

2014-2020. 

11. Την αριθμ. 36 Απόφαση της 152ης/20-11-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 

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 «INTERREG V-A 

Ελλάδα-Ιταλία 2014 2020 Authentic Olive Net», με χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα. 

Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 

έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του». 

12. Την αριθμ. 4547/29-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ, Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων ή 

Χημικών Μηχανικών ή Χημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από 

ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. 

13. Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/5-12-2019 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». 

14. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.  

15. Το από 17-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

5265/64471/27-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Φυτοπροστασίας Πάτρας του Ινστιτούτου 

Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. 

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την αποδοχή του από 17-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 

4547/29-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο κάτωθι 

πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  
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Αριθμός 
Κατάταξης 

Όνομα Επώνυμο 

1. Βασιλική Σκιαδά 

2. Βαρβάρα Ανδρέου 

 

Σημείωση: Υποβλήθηκαν δύο (2) προτάσεις, εκ των οποίων μόνο η μία πληροί όλους τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, ενώ η άλλη έχει έλλειψη αποδεικτικών για εργασία τουλάχιστον 6 

μηνών στις απαιτούμενες αναλύσεις. 

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων.  

3. Την ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου, στη Βασιλική Σκιαδά, του έργου με το ακόλουθο 

αντικείμενο: 

 Αναλύσεις δειγμάτων ελαιολάδου των ποικιλιών Λιανολιά Κέρκυρας και Κορωνέικη από τις 

περιοχές της διασυνοριακής γραμμής Ελλάδα-Ιταλία (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου 

Ιονίων Νήσων) (επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα, εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 

1ο έως 6ο μήνα). Οι αναλύσεις θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω δοκιμές για τουλάχιστον 60 

δείγματα από κάθε αναφερόμενη ποικιλία. Δοκιμές δειγμάτων: (Οργανοληπτική αξιολόγηση, 

Στερόλες, Λιαπαρά οξέα, Οξύτητα, Κ232, Κ268 ή 270, ΔΚ, Αριθμός Υπεροξειδίων, Ολικά Φαινολικά, 

ECN42 Τριγλυκερίδια). 

 Συμπλήρωση των στοιχείων των αποτελεσμάτων σε φύλλα επεξεργασίας σε συνεννόηση με τον 

ειδικό που θα αναλάβει την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (επαναλαμβανόμενη 

δραστηριότητα, εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 1ο έως 6ο μήνα). 

 Αναλύσεις δειγμάτων ελαιολάδου ρουτίνας του εργαστηρίου για συγκριτικούς λόγους 

(εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 1ο έως 6ο μήνα). 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις (κυρίως μέσω τηλεδιάσκεψης) με υπόλοιπους εταίρους του Έργου (σε 

όλη τη διάρκεια του έργου). 

 Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας έκθεσης προόδου του έργου στον Επιστημονικά Υπεύθυνο την 

τελευταία ημέρα κάθε μήνα σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) 

συμπεριλαμβανομένων 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. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. 
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Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε 

αυτήν έργο, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ελαιολάδου του Ινστιτούτου 

Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας ή όπου 

αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. 

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

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 Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών / 

Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, οδός: Ν.Ε.Ο. & Λ. Αμερικής, Πάτρα Αχαΐας και θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. 65587ΠΕ ορθής επανάληψης απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 4547/29-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΝΑ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ».  

Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την 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 η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

H παρούσα απόφαση να μετεγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

 

                                             Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                 Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
          MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

                  & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

 

 

Πίνακας διανομής: 

1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας   

2. Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας / Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών 

3. Ενδιαφερόμενη 
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