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             Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 
                     Αριθμ. Πρωτ. : 50854  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει 

ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, 

για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για 

την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας 

(ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με 

Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις 

κατηγορίες: (Α) υδρομετρήσεις - δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους), (Β) εργαστηριακοί 

προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους), και (Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).  

   

 Α. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  

 Περιγραφή έργου: 

Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι ανάδοχοι αφορά: 

A. Στη συλλογή (κατ’ ελάχιστον με μηνιαίο χρονικό βήμα) και αποστολή δειγμάτων νερού, 

εκτελώντας το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα (ενδεικτικά: 

προετοιμασία εργασιών, μεταφορά υλικών, εκτέλεση δειγματοληψιών, προεπεξεργασία-

συντήρηση, συσκευασία, τεκμηρίωση, αποστολή και αναφορά). 

B. Στη μέτρηση ταχύτητας και υπολογισμό παροχής νερού σε ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια - 

χείμαρρους) (κατ’ ελάχιστον με μηνιαίο χρονικό βήμα), εκτελώντας και το σύνολο των 

απαιτούμενων εργασιών προετοιμασίας (ενδεικτικά: έλεγχος-συντήρηση-μεταφορά-

συναρμολόγηση οργάνων κ.λπ.). 

C. Επίσης το έργο που θα αναλάβουν αφορά στα ακόλουθα: 

 οργάνωση και προετοιμασία των εργασιών πεδίου 

 επεξεργασία των μετρήσεων-δεδομένων 

 παράδοση των αποτελεσμάτων και συνεργασία για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 

προκύπτουν 

 σύνταξη λεπτομερών αναφορών εργασιών πεδίου σε μηνιαία βάση 

 υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων  
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 στατιστική επεξεργασία και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων 

 σύνθεση των αποτελεσμάτων και την παρουσίασή τους 

 

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου (C) θα εκτελείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) και στην Αθήνα 

(πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών), 2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε συνεργασία με 

τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συντονιστές του Έργου. 

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση συμμετοχής τους σε συναντήσεις  α) 

 αλληλοενημέρωσης και  επιμόρφωσης, οι οποίες θα γίνονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

 Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης  (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) και 

στην Αθήνα (πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών) και β) διαβαθμονόμησης, ως μέλη 

των ομάδων εργασίας πεδίου που θα συστήσουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι, οι οποίες θα 

πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε περιοχή που κάθε φορά θα  τους γνωστοποιείται 

από τους υπεύθυνους του Έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησής του. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι, για τις ανάγκες του Έργου θα πρέπει να συμμετέχουν 

στις εργασίες πεδίου βάσει του προγραμματισμού των συντονιστών υδρομετρήσεων και δειγματοληψιών, 

ο οποίος θα γίνεται γνωστός μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. Ορισμένους μήνες οι εργασίες πεδίου 

μπορεί να ξεπερνούν τις 10 μέρες, συνεχόμενα ή όχι, και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα 

ή/και αργίες. Οι εργασίες θα ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και ενδέχεται να 

εκτελούνται κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, εργασία σε 

υδάτινο περιβάλλον, πολύωρη πεζοπορία, μεταφορά εξοπλισμού, χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους, 

οδήγηση εκτός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κ.ά.). Για τους παραπάνω λόγους επισημαίνεται 

ότι οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση που θα τους εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, κάτω από ακραίες πιθανά συνθήκες. 

Σημειώνεται επίσης, ότι θα πρέπει συχνά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λήψης άμεσων αποφάσεων για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων κατά την εκτέλεση των εργασιών πεδίου, καθώς επίσης και να 

επιλύουν κάθε πρόβλημα που ήθελε προκύψει. 

Επισημαίνεται ότι, πέραν του συμβατικού τιμήματος του αναδόχου δεν προβλέπεται η κάλυψη 

οποιασδήποτε άλλης δαπάνης για την εκτέλεση των προβλεπόμενων υδρομετρήσεων και 

δειγματοληψιών, στο πλαίσιο του Έργου. Οι ανάδοχοι οφείλουν να εξασφαλίσουν κατάλληλο όχημα 

μετακίνησης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Για κάθε σύμβαση έργου της κατηγορίας αυτής 

(Α) ορίζεται συγκεκριμένη βάση εκκίνησης (Α1 Θεσσαλονίκη ή  Α2 Αθήνα). Τούτο είναι επιβεβλημένο 

καθώς κάθε ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τις εγκαταστάσεις των τοπικών συντονιστών 
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του Έργου συγκεκριμένο απαραίτητο επιστημονικό εξοπλισμό και όργανα πριν την έναρξη των μηνιαίων 

μετρήσεων και να παραδίδει αυτά πίσω στο συντονιστή μετά το πέρας των μετρήσεων και 

δειγματοληψιών, ώστε να εξασφαλίζεται η πιστότητα και ακρίβεια των διενεργούμενων μετρήσεων. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετακίνησης μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους επιστημονικά 

υπεύθυνους για τη συμμετοχή των αναδόχων σε συσκέψεις συντονισμού-παρουσίασης αποτελεσμάτων ή 

σε συναντήσεις  αλληλοενημέρωσης, επιμόρφωσης και διαβαθμονόμησης των ομάδων εργασίας ή 

συμμετοχή τους σε συνέδριο ή ημερίδα για παρουσίαση εργασίας που αφορά στο Έργο. Σε αυτήν και μόνο 

την περίπτωση, η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των αναδόχων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό 

του Έργου, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τις δώδεκα 

από τις δεκαεπτά συμβάσεις έργου της κατηγορίας (Α) ορίζεται ως βάση εκκίνησης η Θεσσαλονίκη (Α1) 

και για τις άλλες πέντε ορίζεται ως βάση εκκίνησης η Αθήνα (Α2), από τις οποίες υπολογίζεται κάθε φορά 

η δαπάνη μετακίνησης (όταν αυτή απαιτηθεί με βάση τα παραπάνω).  

Αριθμός και κατανομή συμβάσεων έργου 

Προβλέπεται συνολικά η σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων έργου με δεκαεπτά (17) αναδόχους 

διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Η κατανομή των συμβάσεων αυτών ανά βάση 

εκκίνησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) είναι: 

Α 1. Βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη-

πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)  

Αριθμός συμβάσεων: Δώδεκα (12) 

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα. 

Α 2.Βάση εκκίνησης Αθήνα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, 

Δημοκρατίας 61, 13510 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής – πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και 

Κατασκευών) 

  Αριθμός συμβάσεων: Πέντε (5) 

    Γεωγραφική περιοχή δράσης: Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά 

Ελλάδα, Κρήτη. 

 

Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι 179.400,00 €, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών 

Αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. 
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Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί τη συμμετοχή του ως υποψήφιος για τις δύο βάσεις εκκίνησης θα 

πρέπει να μνημονεύει τη σειρά προτίμησής του. Η παράληψη σαφούς αναφοράς της βάσης εκκίνησης 

για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον καθιστά την πρόταση ασαφή και αυτοδίκαια απορρίπτεται από 

περαιτέρω αξιολόγηση.  

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού 

Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα.  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (α) τουλάχιστον ενός έτους στην εκτέλεση εργασιών πεδίου 

σχετικών με την ποσοτική παρακολούθηση υδατικών πόρων (ενδεικτικά: υδρομέτρηση σε ανοικτούς 

αγωγούς μεγάλης διατομής), και (β) τουλάχιστον ενός έτους στην εκτέλεση εργασιών πεδίου σχετικών 

με την ποιοτική παρακολούθηση υδατικών πόρων (ενδεικτικά: δειγματοληψία νερού και χειρισμό 

δειγμάτων νερού δηλαδή φίλτρανση-συντήρηση στο πεδίο και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων στο 

πεδίο).  

 Κατοχή  διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας τουλάχιστον. 

 Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο (για τις κατηγορίες πτυχιούχων που απαιτείται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί της μη ύπαρξης σχετικού επιμελητηρίου ή 

του μη υποχρεωτικού χαρακτήρα εγγραφής για τους υπόλοιπους). 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για τις κατηγορίες πτυχιούχων που απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία ή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης για τους 

υπόλοιπους). 

Η κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της 

κατηγορίας αυτής (Α) θα γίνει με βάση το άθροισμα του χρόνου της αποδεδειγμένης επαγγελματικής 

εμπειρίας στα παραπάνω κριτήρια (α και β). Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, θα εκτιμηθεί κατά 

προτεραιότητα (α) τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών στα αντικείμενα (1) διαχείριση υδατικών πόρων 

και (2) περιβάλλον, ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Σχολών της αλλοδαπής, ιδιαίτερα εάν η 

πτυχιακή εργασία ή η διατριβή που εκπονήθηκε εμπεριείχε εκτέλεση εργασιών σχετικών με 

υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες νερού, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, 

αξιολόγηση κατάστασης και ευαισθησίας υδατικών συστημάτων (β) τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στα αντικείμενα (1) διαχείριση υδατικών πόρων και (2) περιβάλλον, ΑΕΙ ή  ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή 
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ισότιμου τίτλου Σχολών της αλλοδαπής, ιδιαίτερα εάν η πτυχιακή εργασία ή η διατριβή που εκπονήθηκε 

εμπεριείχε εκτέλεση εργασιών σχετικών με υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες νερού, επεξεργασία 

ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και ευαισθησίας υδατικών 

συστημάτων, (γ) τεκμηριωμένη ενασχόληση σε Ιδιωτικούς Φορείς ή Φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου 

Δημόσιου τομέα, εφόσον τα αντικείμενα ενασχόλησης ήταν σχετικά με υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες 

νερού, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και 

ευαισθησίας υδατικών σωμάτων, (δ) αποδεδειγμένη εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ή μαθημάτων 

σχετικών με το φυσικό αντικείμενο του Έργου κατ´ ανάθεση από οικείο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ομόλογων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, (ε) δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε αντικείμενα 

σχετικά με την ποιότητα, ποσότητα των υδατικών πόρων ή/και τη διαχείρισή τους (κατά προτεραιότητα 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εντός SCI, εκτός SCI, πρακτικά διεθνών συνεδρίων με πλήρες 

κείμενο εργασίας, πρακτικά εθνικών συνεδρίων με πλήρες κείμενο εργασίας).  

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Περιγραφή έργου: 

Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι ανάδοχοι για τις δύο (2) κατωτέρω περιγραφόμενες 

συμβάσεις έργου, αφορά στη διαχείριση των δειγμάτων νερού τα οποία, στο πλαίσιο του 

προαναφερθέντος έργου πρόκειται να αναλυθούν στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΙΕΥΔΠ (πρώην ΙΕΒ) 

για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ουσιών (λοιπών ουσιών), σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Συγκεκριμένα το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι δύο (2) 

ανάδοχοι αφορά: 

 Στην παραλαβή, επεξεργασία-συντήρηση δειγμάτων νερού.  

 Στην εκτέλεση χημικών δοκιμών σε δείγματα νερού.  

 Στην επεξεργασία αποτελεσμάτων χημικών δοκιμών νερού.  

 Στη συντήρηση-φύλαξη των δειγμάτων νερού του Έργου.  

 Στην υποστήριξη της συγγραφής τεχνικών εκθέσεων.  

 Στην αρχειοθέτηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 Στη διεκπεραίωση των απαραίτητων εγγράφων από την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 

17025:2005 για όλα τα δείγματα νερού που αφορούν το Έργο. 

 Στην υποστήριξη του συστήματος διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. 

 

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις-συντονισμό της 

ομάδας εργαστηριακών αναλύσεων που θα συσταθεί από τους επιστημονικά υπεύθυνους και της 
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ομάδας Έργου γενικότερα, που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά ετήσια 

ή και δύο ανά έτος για τα πρώτα 2 χρόνια του Έργου) στην Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη/περιοχή που θα 

αποφασιστεί από τους επιστημονικά υπεύθυνους του Έργου. 

Αριθμός και κατανομή συμβάσεων έργου 

Προβλέπεται  η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης  έργου με δύο (2) αναδόχους διάρκειας από την 

υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών που έχουν βάση 

εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μετακίνησης, παρά μόνο αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο από τους επιστημονικά υπεύθυνους για τη συμμετοχή των αναδόχων σε συσκέψεις 

συντονισμού-παρουσίασης αποτελεσμάτων ή εκπαίδευση-συντονισμό της ομάδας εργαστηριακών 

αναλύσεων ή συμμετοχή τους σε ημερίδες για παρουσίαση εργασιών που αφορούν στο Έργο. Σε αυτήν 

και μόνο την περίπτωση, η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των αναδόχων καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό του Έργου, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Για τις δύο αυτές συμβάσεις ορίζεται ως βάση εκκίνησης η Θεσσαλονίκη, από την οποία υπολογίζεται 

κάθε φορά η δαπάνη μετακίνησης (όταν αυτή απαιτηθεί με βάση τα παραπάνω).  

Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση της κατηγορίας αυτής είναι 136.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών 

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

4387/2016. 

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 

αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη 

ειδικότητα. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία α) τουλάχιστον ενός έτους σε χημικές δοκιμές νερού 

(ανόργανα συστατικά, φυσικές παράμετροι), β) τουλάχιστον ενός έτους στο τεχνικό - αναλυτικό κομμάτι 

εργαστηρίου δοκιμών νερού στο οποίο εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και γ) τουλάχιστον ενός έτους χρήσης φασματοφωτόμετρου 

ατομικής απορρόφησης με φλόγα, φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων στην ανάλυση δειγμάτων 

νερού.  

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 Για τους Χημικούς Μηχανικούς εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο και άδεια άσκησης επαγγέλματος 
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 Για τους Χημικούς βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Ελλήνων Χημικών. 

Σημειώνεται ότι η κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα της κατηγορίας αυτής θα γίνει με βάση το άθροισμα του χρόνου της αποδεδειγμένης 

επαγγελματικής εμπειρίας στα παραπάνω κριτήρια (α, β και γ). Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, 

θα εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα  (α) τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο των χημικών 

δοκιμών σε νερά και (β) τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο των χημικών δοκιμών σε 

νερά.  

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή έργου: 

Το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι  ανάδοχοι (Γ1 και Γ2) για τις δύο (2) κατωτέρω 

περιγραφόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορά στην υποστήριξη της παρακολούθησης της πορείας 

του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και της λειτουργικής διασύνδεσης των δύο αντικειμένων 

(σύνδεση ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ με ΚΥ). Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, το έργο θα εκτελείται στις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας, 

της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145,  

Αθήνα. 

Επιπλέον των ανωτέρω, το έργο  που θα αναλάβουν οι δύο ανάδοχοι περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Α) Ανάδοχος Γ1 

 Λογιστική και εξωλογιστική παρακολούθηση του Έργου, με βάση τη λογιστική Δημοσίου της ΟΤS, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών, Έλεγχο συμφωνίας 

λογιστικών καταστάσεων με τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, Συλλογή στοιχείων προόδου 

οικονομικού αντικειμένου.  

 Υπολογισμό και επιμερισμό έμμεσων δαπανών.  

 Παρακολούθηση της εκταμίευσης των πληρωμών του Έργου.  

 Παρακολούθηση του λογαριασμού του Έργου.  

 Σύνταξη μηνιαίων δελτίων δαπανών.  

 Τήρηση αρχείου με τα παραστατικά των αναδόχων και προμηθευτών, το σύνολο των δικαιολογητικών 

για την εκκαθάριση και τα παραστατικά πληρωμών συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών 

εξόφλησης φόρων και λοιπών κρατήσεων. 

 Τακτική συνεργασία με τον ανάδοχο Γ2 με σκοπό τη λειτουργική διασύνδεση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 
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Β) Ανάδοχος Γ2 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  

 Συλλογή στοιχείων προόδου του φυσικού αντικειμένου.  

 Συλλογή στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών για την πρόοδο των δεικτών του Έργου.  

 Συσχετισμός της προόδου του φυσικού αντικειμένου με την πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου.  

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου. 

 Συνεχής συνεργασία με τον ανάδοχο Γ1 για τη διασύνδεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

Έργου. 

  

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν, επίσης, την υποχρέωση συμμετοχής σε συσκέψεις για τον συντονισμό της 

ομάδας διαχείρισης Έργου, που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά ετήσια 

ή και δύο ανά έτος για τα πρώτα 2 χρόνια του Έργου) στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.  

Αριθμός και κατανομή συμβάσεων έργου 

Προβλέπεται η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης  έργου με δύο (2) αναδόχους (Γ1 και Γ2) διάρκειας 

από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών που έχουν βάση 

εκκίνησης την Αθήνα, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις, παρά μόνο αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο από τους επιστημονικά υπεύθυνους για τη συμμετοχή των αναδόχων σε συσκέψεις για το 

συντονισμό της ομάδας διαχείρισης του Έργου στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν και μόνο την περίπτωση, οι 

δαπάνες μετακίνησης των αναδόχων θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου, με βάση την 

εκάστοτε ισχύουσα οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τις δύο αυτές συμβάσεις, ως βάση 

εκκίνησης ορίζεται η Αθήνα, από την οποία υπολογίζεται κάθε φορά η δαπάνη μετακίνησης (όταν αυτή 

απαιτηθεί με βάση τα παραπάνω).  

Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου της κατηγορίας αυτής είναι 136.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών 

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

4387/2016. 

 

Απαραίτητα Προσόντα Αναδόχου Γ1 

 Πτυχίο/Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Οικονομία-

Διοίκηση της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργανωτική – διοικητική και λογιστική υποστήριξη έργων 

ΕΣΠΑ (έλεγχος και παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη και υποβολή των 
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οικονομικών καταστάσεων προόδου, παρακολούθηση εκταμίευσης και έλεγχος πληρωμών, δημιουργία, 

τήρηση και ενημέρωση λογιστικών μερίδων και έλεγχος δαπανών).  

 Εμπειρία στη λογιστική Δημοσίου της OTS ή αντίστοιχο 

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο 

Σημειώνεται ότι η κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα της κατηγορίας αυτής θα γίνει με βάση το άθροισμα του χρόνου της αποδεδειγμένης 

επαγγελματικής εμπειρίας. Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, θα εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα 

τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της οικονομίας-διοίκησης.   

 

Απαραίτητα Προσόντα Αναδόχου Γ2 

 Πτυχίο/Δίπλωμα Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού 

Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα και μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση 

στις έγγειες βελτιώσεις ή στη διαχείριση υδατικών πόρων.  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών 

προγραμμάτων και μελετών 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων, στην καταχώρηση στοιχείων σε βάση 

δεδομένων 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων και στην 

αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών 

 Γνώση στατιστικού πακέτου επεξεργασίας SPSS ή αντίστοιχο  

 Βεβαίωση εγγραφής στο γεωτεχνικό επιμελητήριο 

Θα συνεκτιμηθεί γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).  

Σημειώνεται ότι η κατάταξη των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα της κατηγορίας αυτής θα γίνει με βάση το άθροισμα του χρόνου της αποδεδειγμένης 

επαγγελματικής εμπειρίας. Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, θα εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα 
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τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο των εγγείων βελτιώσεων ή της διαχείρισης 

υδατικών πόρων.   

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για 

σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ,  μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 

14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ), 57 400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Προτάσεις  που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-

798790.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 

αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της 

σχετικής σύμβασης. 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Με την πρόταση πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1.  Αίτηση του υποψηφίου αναδόχου (έντυπο συνημμένο στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος) 

2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο 

των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα 

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

3. Αντίγραφο του τίτλου και του μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών που απαιτείται κατά περίπτωση.  

Εφόσον αυτός έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή αντίγραφο από 

το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή 

πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΑΔΑ: Ω7ΛΒΟΞ3Μ-Κ60



 

                                                                                                                                  
 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Ταμείο Συνοχής 

 

4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας από όπου να προκύπτει το χρονικό 

διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

Σημειώνεται ότι για τους μεν μισθωτούς η εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του 

εργοδότη και βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες με την 

υποβολή των σχετικών συμβάσεων και των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας, συνοδευόμενα από τη βεβαίωση του αναθέτοντα για το ακριβές 

είδος και την ακριβή διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.  

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης  χειρισμού Η/Υ, όπου απαιτείται.  

7. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης  του στατιστικού πακέτου επεξεργασίας SPSS 

ή αντίστοιχο.  

8. Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο όπου απαιτείται και όπου δεν απαιτείται 

Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης. 

9. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (η οποία να είναι σε ισχύ) και όπου δεν 

απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης. 

10. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου όπου απαιτείται, η οποία να είναι σε ισχύ. 

11. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με έμφαση στα στοιχεία που αφορούν στην κατηγορία για την οποία 

υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων, 

με δέσμευση υποβολής των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους εάν ζητηθούν, μετά την 

επιλογή τους.  

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Αντίγραφα βεβαιώσεων εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων ή μαθημάτων σχετικών με το φυσικό 

αντικείμενο του έργου κατ´ ανάθεση από οικείο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομόλογων αναγνωρισμένων 

Σχολών της αλλοδαπής (για τους ενδιαφερόμενους των συμβάσεων για μετρήσεις πεδίου). 

2. Αντίγραφα βεβαιώσεων ενασχόλησης σε Ιδιωτικούς Φορείς ή Φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου 

Δημόσιου τομέα, εφόσον τα αντικείμενα ενασχόλησης ήταν σχετικά με υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες 

νερού, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και 

ευαισθησίας υδατικών σωμάτων (για τους ενδιαφερόμενους των συμβάσεων για υδρομετρήσεις και 

δειγματοληψίες νερών στο πεδίο). 

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού (για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας) ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών (αφορά σε όλες τις κατηγορίες των συμβάσεων μίσθωσης έργου).  
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Εφόσον αυτός έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή  αντίγραφο από 

το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή 

πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε αντικείμενα σχετικά με την 

ποιότητα, ποσότητα των υδατικών πόρων ή/και τη διαχείρισή τους (κατά προτεραιότητα δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά εντός SCI, εκτός SCI, πρακτικά διεθνών συνεδρίων με πλήρες κείμενο 

εργασίας, πρακτικά εθνικών συνεδρίων με πλήρες κείμενο εργασίας για τους ενδιαφερόμενους των 

συμβάσεων για υδρομετρήσεις και δειγματοληψίες νερών στο πεδίο). 

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS).  

6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκτιμά ο ενδιαφερόμενος ότι ενισχύει την πρότασή του. 
 
Σημείωση: 1) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται πρέπει να είναι 

μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 

Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 2) Από τις επαγγελματικές 

άδειες πρέπει να προκύπτει σαφώς η ημεροχρονολογία χορήγησής τους και βεβαίως να είναι σε ισχύ. 

 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 
Μετά το πέρας της εξέτασης των προτάσεων με τα δικαιολογητικά τους από την αρμόδια επιτροπή, 

(αριθμ.19 απόφαση της 98η2/17-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ ΑΔΑ:7ΦΑ8ΟΞ3Μ-ΔΜΗ) και την κατάρτιση 

των  πινάκων (κατηγορία Α1, Α2, Β και Γ)  κατάταξης των προτάσεων  των  υποψηφίων με σειρά 

προτεραιότητας, ανάλογα με τα προσόντα τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκδώσει απόφαση 

προσωρινών πινάκων  κατάταξης, ξεχωριστά για  κάθε κατηγορία συμβάσεων  (Α1, Α2, Β και Γ), οι οποίοι 

θα τοιχοκολληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57 400, Σίνδος 

Θεσσαλονίκη, (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων), στα καταστήματα των Δήμων Δέλτα και Θέρμης 

Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής και θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα 

του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται στο Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων), 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη και θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην κατηγορία 

http://www.elgo.gr/
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συμβάσεων ………   στην αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και θα πρέπει 

να είναι σαφής και αιτιολογημένη.  

 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού θα οριστικοποιήσει τους πίνακες κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική 

απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων και αφού η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων τις εξετάσει 

και εκφράσει αιτιολογημένα την άποψή της, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα αποφανθεί 

οριστικά επ’ αυτών, θα καταρτίσει τους τελικούς πίνακες κατάταξης και θα αναθέσει το έργο στους 

αναδόχους.  Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΓΟ.-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο κατά περίπτωση ανάδοχος να αναλάβει το 

έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους δεν 

αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους 

πίνακες κατάταξης.  

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης με κάποιο ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο, θα 

ανατίθεται το μη εκτελεστέο τμήμα του έργου στον αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους 

πίνακες κατάταξης.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην 

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα των Δήμων Δέλτα και 

Θέρμης Θεσσαλονίκης και στο κατάστημα του Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής και θα αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευτεί από μία (1) φορά σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής 

κυκλοφορίας και από μία (1) φορά σε τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης . 

 
 

 
 
         Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 
              Αθανάσιος Βλάχος  

http://www.elgo.gr/
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