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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

& ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θεσσαλονίκη,22 -12- 2016 

Α. Π. :4350 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την 

αριθμ. 4189/12-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου 

σε ανάδοχο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «In vitro 

αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού». 

 

 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 180Α΄/22-08-2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 

Β΄/13.10.2011). 

3. Την έκδοση της αριθμ 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΥΑ 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός 

του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.».  

4. Την αριθμ. 15β Απόφαση της 48ης/7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-

2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-

ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.» - Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 

5. Την αρ. 19 απόφαση της 60ης/07&08-05-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα 

Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας», με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

6. Το από 22-11-2016 υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρίας Messinian 

Hub- Herbal Products & more P.C. και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την ανάθεση του 

έργου: «In vitro αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της 

ελληνικής χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού».  

7. Την αριθμ. 30 απόφαση της 56ης/20-02-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Οργανισμού, και την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με την αρ. 11Β απόφαση της 

73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού, και το αρ. 38504/21-11-

2016 έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας του ΔΣ του Οργανισμού, 

σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις 
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μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων/ έργων, των Ινστιτούτων Αγροτικής 

Έρευνας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού και τη 

μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Ινστιτούτων 

Αγροτικής Έρευνας.  

8. Το αριθμ. 4151/09-12-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιστημονικά υπεύθυνης 

Δρ. Ελένης Μαλούπα, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε 

εξωτερικό συνεργάτη, στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «In vitro 

αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού».  

9. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009,όπως ισχύουν.  

10. Τις διατάξεις  του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.  

11. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν. 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2006. 

13. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. 

14. Την Α.Π.:40235/07-12-2016 με ΑΔΑ: 6ΨΗΚΟΞ3Μ-Υ6Κ ΑΔΑΜ: 16REQ005529924 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά με τη δέσμευση του ποσού των 

1.500,00€ για την αμοιβή του αναδόχου Γεωπόνου, στο πλαίσιο του προγράμματος 

με τίτλο: «In vitro αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της 

ελληνικής χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού».  

15. Την αριθμ. 4172/12-12-2016 ΑΔΑ: ΩΔΗΚΟΞ3Μ-4Ψ0 απόφαση του Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά 

με την έγκριση έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 

φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «In 

vitro αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού».  

16. Την αριθμ. 4189/12-12-2016 ΑΔΑ:6ΥΘ2ΟΞ3Μ-Θ14 ΑΔΑΜ:16PROC005561945 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

17. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

18. Το από 21-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων του 

ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

19. Την αριθμ 4349/22-12-2016 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και της 

επιστημονικά υπεύθυνης ότι στο πρόσωπο της κ. Βιργινίας Σαρροπούλου δεν 

συντρέχουν οι απαγορεύσεις του ΠΔ 164/2004. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  

1. Η έγκριση του από 21-12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

προτάσεων.  
2. Η  ανάρτηση του πίνακα κατάταξης:  

ΚΑΤΑ-
ΤΑΞΗ 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟ 
ΡΙΚΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΣΤΗ 
ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΗ  
ΧΕΡΙΣΜΟΥ 
Η/Υ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλες  
τις προϋποθέσεις 

 

3. Η ανάθεση του έργου με αντικείμενο που ορίζεται ως εξής: 
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 η ανάπτυξη και παράδοση πρωτοκόλλων in vitro εγκατάστασης και αναπαραγωγής 

πέντε (5) φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, τα οποία διατηρούνται στη 

συλλογή του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και 

Ανθοκομικών Ειδών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 

 η παραγωγή συγκεκριμένου αριθμού φυτών ανά είδος σε ex vitro συνθήκες που 

έχουν προκύψει από in vitro  αναπαραγωγή, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό 

Δελτίο του έργου, 

 η συμμετοχή στην εκπαίδευση του επιστήμονα (με γνώσεις ιστοκαλλιέργειας) που 

θα υποδειχθεί από την εταιρεία που χρηματοδοτεί το έργο,  

 

για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «In vitro αναπαραγωγή 

φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας και εκπαίδευση 

επιστημονικού προσωπικού», στην κ. Βιργινία Σαρροπούλου, του Νικολάου, 

πτυχιούχου Γεωτεχνικών επιστημών, Γεωπόνου με Α.Δ.Τ.: Σ 769490 και 

Α.Φ.Μ.:137335530, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, 

έναντι του ποσού των 1.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, το 

οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της. 

 

 

                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π.  

                  κ.α.α. 

 

 

 

                Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου 

                 Τακτική Ερευνήτρια  
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