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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 07ε/09.06.2020     Αξ. Θέκαηνο: 28 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο  ηεο αξηζκ. 

1152/2099816/16.04.2020 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο. Αλάζεζε 

κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

“Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: 

Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of 

integrated modelling and smart ICT tools”, κε αθξσλύκην MESDAL θαη θσδηθό 

ΓΓΕΤ, PRIMA 2018-7. 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), όπσο ην άξζξν απηό 

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

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ 

Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), όπσο 

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

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

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

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) όκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην Γ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ 

πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04.8.2017), όπσο ηζρύνπλ.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  όπσο ηζρύνπλ.  

7. Σελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.   
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8. Σελ αξηζκ. 29 απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξόηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), 

όπσο ηζρύεη, γηα ην έηνο 2020».  

9. Σελ αξηζκ. 37 απόθαζε ηεο 3εο/24.02.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν “Salinization of critical groundwater reserves in coastal 

Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with 

the use of integrated modelling and smart ICT tools”, κε αθξσλύκην MESDAL θαη θσδηθό 

ΓΓΔΣ, PRIMA 2018-7. 

10. Σν ηερληθό δειηίν ηνπ  Έξγνπ.  

11. Σν από 27.01.2020 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζύλνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζε έλαλ (1)  εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα 

ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Έξγνπ, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ.  

574/9417/13.02.2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ  Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ.  

12. Σελ αξηζκ. 5970/13.02.2020, ΑΑ 1138,  ΑΓΑ: ΩΔΔΜΟΞ3Μ-3ΩΣ έγθξηζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο  δέζκεπζεο πνζνύ ύςνπο #14.400,00# γηα ακνηβή εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ  “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean 

areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of 

integrated modelling and smart ICT tools” γηα ην έηνο 2020 θαη ηελ αξηζκ. 11007/26, ΑΓΑ 

615ΚΟΞ3Μ-43Ν απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

#24.000,00# επξώ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022.    

13. Σελ αξηζκ. 36 απόθαζε ηεο 5εο/10.04.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε  επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’  114/04-8-

2017) γηα ην Έξγν “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean 

areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of 

integrated modelling and smart ICT tools”, κε αθξσλύκην MESDAL θαη θσδηθό ΓΓΔΣ, PRIMA 

2018-7.  Έγθξηζε ζύλαςεο κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθό πξόζσπν γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.  

14. Σελ αξηζκ. 1152/2099816/16.04.2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

15. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

16. Σν από 18.05.2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1417/25847/20.05.2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ.  

17. Σελ αξηζ. πξση. 28245/01.06.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ. 

 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 
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1. Σελ απνδνρή ηνπ από 18.05.2020 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο αξηζκ. 

1152/2099816/16.04.2020 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

πξνθύπηεη ν θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΜΤΡΙΑΜ ΑΧΑΜΑΝΟΓΛΟΤ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΗΖΟΠΟΤΛΟ 

3 ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΠΑΠΑΣΑΜΚΟΤ 

εκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά   ηέζζεξηο (4) πξνηάζεηο. Η κία (1) ππνβιήζεθε 
εθπξόζεζκα θαη νη άιιεο ηξεηο (3)  πιεξνύζνπλ όινπο ηνπο όξνπο  θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 
πξόζθιεζεο. 
  

Η αλσηέξσ θαηάηαμε πξνέθπςε σο θάησζη:  
α
/
α 

Επώνυμο, Όνομα 
Προτείνοντοσ 

Πτυχίο 
Αξιολόγηςη επιθυμητών προςόντων και ςυνέντευξησ* 

1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 Σφνολο 

Ποσοστά βαρύτητας (%) 15 5 25 15 5 5 10 15 5 100 

1 
αχςαμάνογλου 

Αικατερίνθ-Μφριαμ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ 0 5 0 0 0 0 6 12 5 28 

2 Ζθηόπουλοσ Γεϊργιοσ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 0 5 0 0 0 0 4 9 2 20 

3 
Παπαςτάμκου 

Νικολζτα 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ 0 5 0 0 0 0 4 6 4 19 

* 1:  Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) ςχετικό με τθν προςταςία και διαχείριςθ υπόγειων υδάτων ι/και τθν 
υδρογεωχθμεία  

 2:  Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 3:  Εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικά ζργα ςχετικά με τθν προςταςία και διαχείριςθ υπόγειων υδάτων ι/και τθν 
υδρογεωχθμεία. 

 4:  Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, ςχετικζσ με τθν προςταςία και διαχείριςθ υπόγειων υδάτων ι/και 
τθν υδρογεωχθμεία. 

 5:  Εργαςιακι εμπειρία ςε λογιςμικά προγράμματα υδρογεωχθμικισ (π.χ. PHREEQC, Geochemist Workbench) 
ι/και υδρογεωλογικισ μοντελοποίθςθσ (π.χ. MODFLOW, SEAWAT, FEFLOW) 

 6:  Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS) ι εργαςιακι εμπειρία ςτθ χριςθ 
Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS). 

 7.1:  υνζντευξθ - Γνϊςεισ ςτθ προςταςία και διαχείριςθ υπόγειων υδατικϊν πόρων, και τθν υδρογεωχθμεία 

 7.2:  υνζντευξθ -  Αντίλθψθ και ςυνάφεια με τα αντικείμενα του ζργου, με βάςθ τθν ςυνοδευτικι επιςτολι(cover 
letter) του/τθσ υποψθφίου 

 7.3:  υνζντευξθ -  Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ 

 φνολο:  υνολικι αξιολόγθςθ επικυμθτϊν προςόντων και ςυνζντευξθσ, βάςει ποςοςτϊν βαρφτθτασ 

 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ. 

3. Σελ αλάζεζε ζηε αρζαλάλνγινπ Αηθαηεξίλε Μύξηακ, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ρξνληθήο 

δηάξθεηαο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο, ηνπ θάησζη έξγνπ: 

 πκβνιή ζηηο δεηγκαηνιεςίεο - αλαιύζεηο θαη εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

πθαικύξηλζεο ζηε πηινηηθή πεξηνρή Ρνδόπεο (Δλόηεηα Δξγαζίαο 1). 
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 πκβνιή ζε: α) δηακόξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ ρξήζεο ζηαζεξώλ θαη ξαδηελεξγώλ 

ηζνηόπσλ ζηελ κειέηε πξνέιεπζεο θαη εμέιημεο ηεο πθαικύξηλζεο πδξνθόξσλ, β) 

έληαμε ηζνηνπηθώλ δεηθηώλ θαη πδξνγεσρεκείαο ζηελ νινθιεξσκέλε ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ (Δλόηεηα Δξγαζίαο 2).  

 πκβνιή ζε: α) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ππόγεηαο ξνήο κέζσ 

καζεκαηηθώλ κνληέισλ θπζηθήο βάζεο δηαζπνξάο ξύπσλ ζηε πηινηηθή πεξηνρή ηεο 

Ρνδόπεο, β) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ πδξνγεσρεκηθή κνληεινπνίεζε ηεο 

πθαικύξηλζεο ζηε πηινηηθή πεξηνρή ηεο Ρνδόπεο (Δλόηεηα Δξγαζίαο 3).  

 πκβνιή ζε: α) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ επηινγή ησλ Πεξηνρηθώλ Κιηκαηηθώλ 

Μνληέισλ (RCM) γηα ηηο πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

θαη αλάιπζε ηάζεσλ ησλ θιηκαηηθώλ πξνβνιώλ, β) πξνζνκνίσζε θαη πξόβιεςε ηεο 

εμέιημεο ηεο πθαικύξηλζεο ζην πδξνθόξν ζύζηεκα ηεο  πηινηηθήο πεξηνρήο ηεο 

Ρνδόπεο, γ) αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αιαηόηεηα ησλ 

ππόγεησλ λεξώλ θαη ζηα θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο 

ηνπ MEDSAL θαη, δ) δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδηθηπαθνύ Παξαηεξεηεξίνπ MEDSAL θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα λένπο 

επηζηήκνλεο ζηα εξγαιεία θαη ηηο κεζόδνπο MEDSAL (Δλόηεηα Δξγαζίαο 4). 

 πκβνιή ζε: α) αλαζθόπεζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ζεκάησλ 

παξάθηησλ πδξνθόξσλ ζηελ Μεζόγεην, β) πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ 

γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη θνξείο δηαρείξηζεο, γ) δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηηο δεκόζηεο εθδειώζεηο ηνπ έξγνπ MEDSAL (Δλόηεηα Δξγαζίαο 5). 

 πκβνιή ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ζε όηη αθνξά ζηε δηαζύλδεζε ηνπ  πινπνηνύκελνπ 

θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ην δηαρεηξηζηηθό ηκήκα ηνπ Έξγνπ εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ 

ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ. 

 πκβνιή ζηε ζπγγξαθή ησλ πξνβιεπόκελσλ παξαδνηέσλ. 

Σν θόζηνο ηεο ζύκβαζεο  γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  ηξηάληα νθηώ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθόζησλ επξώ (38.400€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη όισλ ησλ λόκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θαζώο θαη ηπρόλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αλαδόρνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ, ζε 

πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδόρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Η ακνηβή ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ. Σπρόλ κεηαθηλήζεηο 

(ελδεηθηηθά έσο 5 αλά έηνο) πνπ ζα θξηζνύλ αλαγθαίεο από ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλν ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ γηα  δξάζεηο δηαβνύιεπζεο κε ηνπηθνύο θνξείο, ηερληθέο ζπλαληήζεηο, 

δηάρπζε απνηειεζκάησλ, ζα θαηαβιεζνύλ επηπιένλ ηνπ σο άλσ πνζνύ κε ηε κνξθή 

θαηαβνιήο ησλ πηζηνπνηνύκελσλ εμόδσλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ ύςνπο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε βάζε εθθίλεζεο  ηε Θεζζαινλίθε.  

Καηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο  επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ (πξώελ Ιλζηηηνύην Δγγείσλ Βειηηώζεσλ), ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 
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Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδόο: Γνξγνπνηάκνπ, 

ίλδνο, ΣΚ 57400 θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο 

αξηζκ. 28 απόθαζεο  ηεο 7εο/09.06.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - 

ΓΗΜΗΣΡΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 1152/2099816/16.04.2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ». Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 

πέληε (5) εκεξώλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ 

δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαιείηαη ε αλάδνρνο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί 

κε ηελ αξηζκ. 29 Απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηηο 

εμεηάδεη θαη εθθξάδεη αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε βάζε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Η ζρεηηθή 

απόθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ θαη θαιείηαη ν/ε 

αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε.  

 

Η ζρεηηθή απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.  

Αθξηβέο αληίγξαθν 

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

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Σέξθνο Χαξνπηνπληάλ 
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