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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 12η/22.07.2021   Αρ. Θέματος:58  

 

Θέμα: Αποδοχή της διόρθωσης του από  18.05.2021 πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, της αριθμ. 1268/21351/21.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  

 

 

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’ 02.03.2018).  

8. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.   
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9. Την αριθμ. 49 απόφαση της 15ης/22.12.2020 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’ 114/04.08.2017), όπως ισχύει, για 

το έτος 2020».  

10. Την αριθμ. 6294/1447/Α2/20.11.2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: ΩΩ6Ν46ΜΤΛΡ-3ΙΦ) για την ένταξη της Πράξης με τίτλο 

«Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά 

μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των 

τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων» 

με Κωδικό MIS 5045647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2020, στη ΣΑΕ 1191.  

11.  Την αριθμ. 62 απόφαση της 1ης /15.02.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με την έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα 

γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών 

προϊόντων» της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος 

της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του 

νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και 

στατιστικών μεθόδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS: 5045647), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

14 απόφαση της 6ης /13.04.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.   

12. Το από 18.03.2021 σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης δεκαέξι (16) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες  για την ομαλή 

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

858/15133/18.03.2021   έγγραφο του Ινστιτούτου  Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.  

13. Την αριθμ. 7152/11.02.2021, ΑΔΑ Ψ6Ψ9ΟΞ3Μ-Ρ4Ο, ΑΑ 1050  απόφαση δέσμευσης πίστωσης 

ύψους #236.100,00# ευρώ και την αριθμ. 303/54871/08.03.2021, ΑΔΑ 6Δ554653ΓΓ-ΧΗ0 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού #514.900,00# ευρώ για τα έτη 2022 και 2023. 

14. Την αριθμ. 31 απόφαση της 6ης/13.04.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

οποία συγκροτήθηκε 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 την   προαναφερθείσα Πράξη  και εγκρίθηκε η σύναψη δεκαέξι (16) 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις 

ανάγκες υλοποίησής της.  

15. Την αριθμ. 1268/21351/21.04.2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

16. Τις προτάσεις που υπεβλήθησαν.  
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17. Το από 18.05.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

1535/25717/19.05.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.   

18. Την αριθμ. 41 απόφαση της 9ης /03.06.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σχετικά με την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1268/21351/21.04.2021   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη  σύναψη δεκαπέντε 

(15) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης της  ανωτέρω Πράξης.  

19. Το αριθμ. 2129/34260/30.06.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 

Προϊόντων, με το οποίο διαβιβάστηκε το από 30.06.2021 σημείωμα της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, στο οποίο αναφέρεται ότι στο από 18.05.2021 πρακτικό της, ενώ είχε 

πραγματοποιηθεί σωστά η αξιολόγηση των προτάσεων  για το έργο 16 στον πίνακα κατάταξης 

είχε συμπεριληφθεί λανθασμένα  η πρόταση του Κιτσάκη Κωνσταντίνου αντί της πρότασης 

του Καρασταμάτη  Σταύρου που είναι το ορθό.  

20. Την αριθ. πρωτ. 36458/ 12.07.2021 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε  

1. Την αποδοχή της από 30.06.2021 διόρθωσης, του από  18.05.2021 πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης,  της αριθμ. 1268/21351/21.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσον 

αφορά στον πίνακα κατάταξης των προτάσεων για το έργο 16.  

Ειδικότερα, την αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης για το ανωτέρω έργο, δεδομένου ότι  στην 

ονομαστική αποτύπωση της κατάταξης των προτάσεων, εκ παραδρομής παρεισέφρησε,  αντί 

του ορθού «Καρασταμάτη Σταύρου» του οποίου η πρόταση είχε αξιολογηθεί για το έργο 16, το 

λανθασμένο «Κιτσάκη Κωνσταντίνου»  του οποίου η πρόταση δεν αξιολογήθηκε για το εν λόγω 

έργο καθώς ούτε ο ίδιος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης 

επιλέξιμων προτάσεων για το έργο 16 έχει ως κάτωθι:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ 

2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

4 ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

5 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ 

6 ΖΩΗ ΖΩΤΟΥ 

 Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) προτάσεις οι οποίες πληρούσαν όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης  

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα  κατάταξης.  
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Κατά του πίνακα κατάταξης της παρούσης  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 ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις 

instagala@otenet.gr και mmatster@gmail.com  με την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα 

κατάταξης για το έργο 16 της αριθμ 58 απόφασης της 12ης/22.07.2021του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 1268/21351/21.04.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». 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. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή 

Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. αριθμ. 49 Απόφαση της 15ης/22.12.2020 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 

τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

Σημειώνεται ότι η ανάθεση του έργου 16, που πραγματοποιήθηκε με την αριθμ. 41 απόφαση της 

9ης /03.06.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζεται από την παρούσα 

διόρθωση.  

 

Η σχετική απόφαση 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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