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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        Ημερομηνία 18-06-2019 

                   Α.Π.: 2291 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 20/138η/30-05-2019/ΑΔΑ:Ω1ΠΒΟΞ3Μ-ΛΦΚ απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–

ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή 

προτάσεων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 

με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Improving 

the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: 

Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.  

Ο στόχος του ανωτέρω Έργου είναι η προστασία των ειδών χλωρίδας της 

διασυνοριακής περιοχής που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας (priority 

species), ακολουθώντας μεθοδολογία που στηρίζεται στην έρευνα, σε έργα 

υποδομής, ψηφιακές πρακτικές και δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού. Το 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως 

συντονιστής του Έργου, θα αναλάβει τη συλλογή, ψηφιακή αποτύπωση, 

ταυτοποίηση, διατήρηση και αναπαραγωγή επιλεγμένων ειδών των επιλέξιμων 

περιοχών του προγράμματος καθώς και βελτίωση υποδομών. 

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι: 

 

 

ΑΔΑ: 61Ο9ΟΞ3Μ-ΕΝΤ



 

                           
 

 

   2/26 

Τ.Θ. 60458 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη   2310 471 110,   Fax: 2310 473 024   e-mail: director@ipgrb.gr 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο: 

 

Παραδοτέο 3.1.2 Διενέργεια βοτανικών συλλογών από εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Deliverable 3.1.2 Expeditions of externals. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αντισυμβαλλόμενου: 

Σε κατάλληλες εποχές, θα οργανωθούν διάφορες βοτανικές αποστολές με σκοπό τη 

συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, βολβοί, μοσχεύματα, ριζώματα, 

ζωντανά φυτικά άτομα) από τα είδη προτεραιότητας. Οι βοτανικές αποστολές θα 

προγραμματίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με τις διάφορες περιόδους άνθησης 

και τις γνωστές περιοχές παρουσίας του κάθε είδους προτεραιότητας 

(συγκεκριμένες τοποθεσίες σε διαφορετικές περιοχές). Εκτιμάται ότι κατά τη 

διάρκεια κάθε βοτανικής αποστολής, θα συλλέγονται τουλάχιστον 5 άτομα ανά 

είδος προτεραιότητας για τις δοκιμές αναπαραγωγής και 50-100 ώριμοι σπόροι 

τουλάχιστον από το 50% των ειδών προτεραιότητας για δοκιμές βλάστησης. Για 

την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, θα πρέπει οι βοτανικές 

αποστολές να διεξαχθούν σε κατάλληλες περιόδους ανά είδος ή υποείδος. Για τα 

επιλεγμένα φυτά προτεραιότητας θα συλλεχθούν δείγματα για ταξινομικό 

προσδιορισμό και θα ληφθούν στο πεδίο ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης. Για το κάθε είδος, θα καταγραφούν οι ειδικές απειλές / κίνδυνοι που θα 

εντοπιστούν επί τόπου και στους βιότοπους των φυτών προτεραιότητας. Για κάθε 

συλλογή θα καταγράφονται οι συντεταγμένες φορητές χειροκίνητες συσκευές GPS. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή 

αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής,   

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Συστηματικής Βοτανικής ή 

Φυτοκοινωνιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου 

ιδρύματος της αλλοδαπής,  

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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Επιθυμητά προσόντα 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε εργασίες πεδίου, 

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με τη συστηματική βοτανική ή τη 

φυτοκοινωνιολογία, 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα. 

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι: 

•  Η οργάνωση, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), οκτώ (8) 

βοτανικών συλλογών εντός της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην επιλέξιμη 

περιοχή του προγράμματος (Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, 

Θεσσαλονίκη), 

•  Η υλοποίηση των παραπάνω βοτανικών συλλογών συνολικής διάρκειας 

30 ημερών και σε κατάλληλες περιόδους για κάθε είδος, 

•  Η συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών προτεραιότητας κατά 

τη διάρκεια των παραπάνω βοτανικών συλλογών. Το φυτικό υλικό που 

θα συλλεχθεί θα εξαρτάται από το είδος και από την εποχή συλλογής. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να συλλεχθεί το κατάλληλο υλικό ανά είδος που 

θα χρησιμοποιηθεί για την αγενή αναπαραγωγή (ολόκληρα φυτά, 

μοσχεύματα, ριζώματα, παραφυάδες κ.ά) ή /και για την εγγενή 

αναπαραγωγή των ειδών (σπόροι), 

•  Η συλλογή δειγμάτων ερμπαρίου για κάθε είδος που θα χρησιμοποιηθεί 

για τον ταξινομικό προσδιορισμό, 

•  Η λήψη υψηλής ανάλυσης ψηφιακών φωτογραφιών των φυτών, 

•  Η καταγραφή των ειδικών απειλών / κινδύνων που εντοπίζονται επί 

τόπου στα ενδιαιτήματα των φυτών προτεραιότητας,  

•  Η καταγραφή των συντεταγμένων του ενδιαιτήματος των φυτών 

προτεραιότητας που θα συλλέγονται με φορητή χειροκίνητη συσκευή 

GPS. 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία 

υπογραφής της έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται 

στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720,00 €) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν 
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ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση 

υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). 

Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί 

το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων ή όπου αλλού 

επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την εκτέλεση του παραδοτέου του Έργου 

είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στη μετακίνηση και στη διανυκτέρευση 

του αναδόχου. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

Τo έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στα: 

 

Παραδοτέο 3.1.2 Διενέργεια βοτανικών συλλογών από εξωτερικούς 

συνεργάτες  

Παραδοτέο 3.1.3 Τεκμηρίωση συλλεγμένων ειδών 

 

Deliverable 3.1.2 Expeditions of externals & 

Deliverable 3.1.3 Documentation of the collected plants. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

 

Σε κατάλληλες εποχές, θα οργανωθούν διάφορες βοτανικές αποστολές με σκοπό τη 

συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, βολβοί, μοσχεύματα, ριζώματα, 

ζωντανά φυτικά άτομα) από τα είδη προτεραιότητας. Οι βοτανικές αποστολές θα 

προγραμματίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με τις διάφορες περιόδους άνθησης 

και τις γνωστές περιοχές παρουσίας του κάθε είδους προτεραιότητας 

(συγκεκριμένες τοποθεσίες σε διαφορετικές περιοχές). Εκτιμάται ότι κατά τη 

διάρκεια κάθε βοτανικής αποστολής, θα συλλέγονται τουλάχιστον 5 άτομα ανά 

είδος προτεραιότητας για τις δοκιμές αναπαραγωγής και 50-100 ώριμοι σπόροι 

τουλάχιστον από το 50% των ειδών προτεραιότητας για δοκιμές βλάστησης. Για 

την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, θα πρέπει οι βοτανικές 

αποστολές να διεξαχθούν σε κατάλληλες περιόδους ανά είδος ή υποείδος. Για τα 
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επιλεγμένα φυτά προτεραιότητας θα συλλεχθούν δείγματα για ταξινομικό 

προσδιορισμό και θα ληφθούν στο πεδίο ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης. Για το κάθε είδος, θα καταγραφούν οι ειδικές απειλές / κίνδυνοι που θα 

εντοπιστούν επί τόπου και στους βιότοπους των φυτών προτεραιότητας. Για κάθε 

συλλογή θα καταγράφονται οι συντεταγμένες φορητές χειροκίνητες συσκευές GPS. 

Η τεκμηρίωση των ειδών προτεραιότητας θα περιλαμβάνει: 

• πλήρη συστηματική ταξινόμηση με σαρωμένα ψηφιακά δείγματα (για φύλλα    

ερμπαρίου, vouchers) και ετικέτες φυτών (για πολλαπλασιαστικό υλικό), 

• προφίλ ειδικά για κάθε είδος σχετικά με τις απειλές/κινδύνους που υπάρχουν 

στις περιοχές και των δύο πλευρών των συνόρων (για την αξιολόγηση των 

απειλών / κινδύνων των ειδών προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας στο πεδίο, θα παραχθεί ένας ειδικός οδηγός πεδίου) 

• πρόταση με γενικά και ειδικά μέτρων προστασίας για την αποτελεσματική 

επιτόπια προστασίας τους και  

• αξιολόγηση σχετικά με το ποια από τα είδη προτεραιότητας είναι διαθέσιμα 

τη δεδομένη στιγμή σε μονάδες εκτός τόπου προστασίας (Βοτανικούς 

Κήπους και Τράπεζες Σπερμάτων) σε ευρωπαϊκή ή / και παγκόσμια κλίμακα 

(αυτό θα επιτρέψει τον εντοπισμό κενών στην εκτός τόπου διατήρηση των 

ειδών προτεραιότητας). 

Η πλήρης τεκμηρίωση των ειδών προτεραιότητας –στόχων, θα εξυπηρετήσει την 

ανάγκη διατήρησης καλώς χαρακτηρισμένου φυτικού υλικού για περαιτέρω 

έρευνα, θα διασφαλίσει τη δυνατότητα επαναεισαγωγής ή ενδυνάμωσης του 

πληθυσμού στη φύση (εάν και όταν απαιτείται) και θα εγγυάται την αειφόρο χρήση 

αυτών των μοναδικών φυτογενετικών πόρων στο μέλλον. Η σάρωση και η 

ψηφιοποίηση των δειγμάτων ερμπαρίου των ειδών προτεραιότητας θα επιτρέψει 

την πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου ιστού και θα προωθήσει τη χρήση συμβατικών 

δειγμάτων ερμπαρίου (κουπονιών) και στις δύο χώρες. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας ή Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή 

αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής,   

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο τη Συστηματική Βοτανική ή 

τη Φυτοκοινωνιολογία ή /και την εκτός τόπου διατήρηση ειδών της 

ελληνικής χλωρίδας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου 

ιδρύματος της αλλοδαπής,  
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• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε 

ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη συλλογή και τον ταξινομικό 

προσδιορισμό των ειδών της ελληνικής χλωρίδας, 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 

Επιθυμητά προσόντα 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε εργασίες πεδίου. 

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι: : 

Για το παραδοτέο 3.1.2 του Έργου: 

• Η οργάνωση, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), οκτώ (8) 

βοτανικών συλλογών εντός της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην επιλέξιμη 

περιοχή του προγράμματος (Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη), 

• Η υλοποίηση των παραπάνω βοτανικών συλλογών συνολικής διάρκειας 30 

ημερών και σε κατάλληλες περιόδους για κάθε είδος, 

• Η συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών προτεραιότητας κατά τη 

διάρκεια των παραπάνω βοτανικών συλλογών. Το φυτικό υλικό που θα 

συλλεχθεί θα εξαρτάται από το είδος και από την εποχή συλλογής. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να συλλεχθεί το κατάλληλο υλικό ανά είδος που θα 

χρησιμοποιηθεί για την αγενή αναπαραγωγή (ολόκληρα φυτά, μοσχεύματα, 

ριζώματα, παραφυάδες κ.ά) ή /και για την εγγενή αναπαραγωγή των ειδών 

(σπόροι), 

• Η συλλογή δειγμάτων ερμπαρίου για κάθε είδος που θα χρησιμοποιηθεί για 

τον ταξινομικό προσδιορισμό, 

• Η λήψη υψηλής ανάλυσης ψηφιακών φωτογραφιών των φυτών, 

• Η καταγραφή των ειδικών απειλών / κινδύνων που εντοπίζονται επί τόπου 

στα ενδιαιτήματα των φυτών προτεραιότητας,  

• Η καταγραφή των συντεταγμένων του ενδιαιτήματος των φυτών 

προτεραιότητας που θα συλλέγονται με φορητή χειροκίνητη συσκευή GPS. 

Για το παραδοτέο 3.1.3 του Έργου: 

• Μελέτη έρευνας που αφορά στην τεκμηρίωση των συλλεγμένων ειδών σε 

τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (cd-rom) 
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Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-

2020). 

Η διάρκεια των παραδοτέων καθορίζεται ως εξής: 

• Παραδοτέο 3.1.2: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 

2019. 

• Παραδοτέο 3.1.3: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-2020). 

 

Το κόστος για κάθε παραδοτέο ορίζεται ως εξής: 

• Παραδοτέο 3.1.2: το κόστος για το Έργο ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες 

επτακόσια είκοσι (3.720,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών 

αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου 

στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό 

χωρίς ΦΠΑ είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). 

• Παραδοτέο 3.1.3: το κόστος για το Έργο ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες 

εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (15.121,80 €) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και 

τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε 

περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο 

ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι δώδεκα χιλιάδες και 

εκατό ενενήντα πέντε ευρώ (12.195 €). 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και 

ογδόντα λεπτά (18.841,80 €) 

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου. Για την 

εκτέλεση του παραδοτέου του Έργου  είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στη 

μετακίνηση και στη διανυκτέρευση του αναδόχου. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο: 

 

Πρώτο μέρος του Παραδοτέου 3.1.4 Επιστημονικό προσωπικό για την 

αναπαραγωγή των ειδών. 

First part of the Deliverable 3.1.4 Three scientists for the propagation of the 

samples. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

 

Μετά τις συλλογές πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών προτεραιότητας, η διαδικασία 

της γρήγορης εξημέρωσης των φυτών-στόχων θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων όπου υπάρχει 

βασική υποδομή για τη διατήρηση των ειδών. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει 

διάφορες δοκιμές αναπαραγωγής με εγγενείς ή/και αγενείς ή/και in vitro μεθόδους 

σε διαφορετικές συνθήκες για κάθε είδος προτεραιότητας (n=70) προκειμένου να 

δημιουργηθεί αρκετό φυτικό υλικό για την εγκατάσταση αρχικών μητρικών 

φυτειών για κάθε είδος προτεραιότητας που θα χρησιμοποιηθεί για εκτός τόπου 

διατήρηση των φυτών και για τον περαιτέρω πειραματισμό. Μετά την 

αναπαραγωγή, θα αξιολογηθεί η παρακολούθηση της ανάπτυξης για κάθε είδος 

συγκεκριμένα, καθώς και η σκληραγώγηση και ο εγκλιματισμός του 

πολλαπλασιαστικού υλικού σε διαφορετικές περιοχές διατήρησης σε χαμηλό και 

μεγάλο υψόμετρο. Τα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και οι παρατηρήσεις της 

ανάπτυξης των ειδών θα είναι διαθέσιμα (μεταφορά τεχνογνωσίας) σε όλους τους 

εταίρους της Ελλάδας και της χώρας-εταίρου. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της 

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής, 

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην ιστοκαλλιέργεια (in vitro αναπαραγωγή 

φυτών), 

• Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με 

την αναπαραγωγή μέσω συμβατικών (εγγενή με σπέρματα ή αγενή με 
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μοσχεύματα) ή βιοτεχνολογικών μεθόδων (in vitro αναπαραγωγή) σε είδη 

της ελληνικής χλωρίδας, 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ, 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

 

Επιθυμητά προσόντα:  

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την αναπαραγωγή (εγγενή, αγενή, 

in vitro). 

 

Τα παραδοτέα του έργου  είναι τα κάτωθι: 

• Αναπαραγωγή των δειγμάτων που θα συλλεχθούν με τεκμηρίωση της 

διαδικασίας, με φωτογραφικό υλικό και παράδοση μιας τελικής έκθεσης σε 

τρία (3) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (cd-rom). 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-

2020).  

Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων, τριακοσίων  

τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (10.304,40 €) συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών 

αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο 

άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς 

ΦΠΑ είναι οκτώ χιλιάδες και τριακόσια δέκα ευρώ (8.310 €). Η αμοιβή θα 

καταβληθεί με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την 

εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δ 

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο : 
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Δεύτερο μέρος του Παραδοτέου 3.1.4 Επιστημονικό προσωπικό για την 

αναπαραγωγή των ειδών 

Second part of the Deliverable 3.1.4 Three scientists for the propagation of the 

samples. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

 

Μετά τις συλλογές πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών προτεραιότητας, η διαδικασία 

της γρήγορης εξημέρωσης των φυτών-στόχων θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων όπου υπάρχει 

βασική υποδομή για τη διατήρηση των ειδών. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει 

διάφορες δοκιμές αναπαραγωγής με εγγενείς ή/και αγενείς ή/και in vitro μεθόδους 

σε διαφορετικές συνθήκες για κάθε είδος προτεραιότητας (n=70) προκειμένου να 

δημιουργηθεί αρκετό φυτικό υλικό για την εγκατάσταση αρχικών μητρικών 

φυτειών για κάθε είδος προτεραιότητας που θα χρησιμοποιηθεί για εκτός τόπου 

διατήρηση των φυτών και για τον περαιτέρω πειραματισμό. Μετά την 

αναπαραγωγή, θα αξιολογηθεί η παρακολούθηση της ανάπτυξης για κάθε είδος 

συγκεκριμένα, καθώς και η σκληραγώγηση και ο εγκλιματισμός του 

πολλαπλασιαστικού υλικού σε διαφορετικές περιοχές διατήρησης σε χαμηλό και 

μεγάλο υψόμετρο. Τα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και οι παρατηρήσεις της 

ανάπτυξης των ειδών θα είναι διαθέσιμα (μεταφορά τεχνογνωσίας) σε όλους τους 

εταίρους της Ελλάδας και της χώρας-εταίρου. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, 

της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 

αλλοδαπής, 

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη φυσιολογία αναπαραγωγής, 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ενός (1) έτους σε ερευνητικά έργα με 

θέμα σχετικό με την αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας, 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ, 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
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Επιθυμητά προσόντα:  

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με τη φυσιολογία αναπαραγωγής. 

 

Τα παραδοτέα του έργου  είναι τα κάτωθι: 

• Μελέτη της Φυσιολογίας αναπαραγωγής των δειγμάτων που θα συλλεχθούν 

με τεκμηρίωση της διαδικασίας, με φωτογραφικό υλικό και παράδοση μιας 

τελικής έκθεσης σε τρία (3) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (cd-rom). 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-

2020). Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων  

τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (10.304,40 €) συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών 

αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο 

άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς 

ΦΠΑ είναι οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (8.310 €). Η αμοιβή θα καταβληθεί 

με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την 

εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε  

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο : 

 

Τρίτο μέρος του Παραδοτέου 3.1.4 Επιστημονικό προσωπικό για την 

αναπαραγωγή των ειδών 

Third part of the Deliverable 3.1.4 Three scientists for the propagation of the 

samples. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 
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Μετά τις συλλογές πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών προτεραιότητας, η διαδικασία 

της γρήγορης εξημέρωσης των φυτών-στόχων θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων όπου υπάρχει 

βασική υποδομή για τη διατήρηση των ειδών. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει 

διάφορες δοκιμές αναπαραγωγής με εγγενείς ή/και αγενείς ή/και in vitro μεθόδους 

σε διαφορετικές συνθήκες για κάθε είδος προτεραιότητας (n=70) προκειμένου να 

δημιουργηθεί αρκετό φυτικό υλικό για την εγκατάσταση αρχικών μητρικών 

φυτειών για κάθε είδος προτεραιότητας που θα χρησιμοποιηθεί για εκτός τόπου 

διατήρηση των φυτών και για τον περαιτέρω πειραματισμό. Μετά την 

αναπαραγωγή, θα αξιολογηθεί η παρακολούθηση της ανάπτυξης για κάθε είδος 

συγκεκριμένα, καθώς και η σκληραγώγηση και ο εγκλιματισμός του 

πολλαπλασιαστικού υλικού σε διαφορετικές περιοχές διατήρησης σε χαμηλό και 

μεγάλο υψόμετρο. Τα πρωτόκολλα αναπαραγωγής και οι παρατηρήσεις της 

ανάπτυξης των ειδών θα είναι διαθέσιμα (μεταφορά τεχνογνωσίας) σε όλους τους 

εταίρους της Ελλάδας και της χώρας-εταίρου. 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής της 

ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής, 

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα σχετικά με τη φυσιολογία των 

φυτών,  

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε ερευνητικά 

προγράμματα, 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ, 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

 

Επιθυμητά προσόντα:  

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την ποιότητα του εδάφους. 

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι: 

• Παρακολούθηση της ανάπτυξης των αναπαραγόμενων ειδών και της 

επίδρασης του εδαφικού υποστρώματος και του μικροβιώματός του και 

αναπαραγωγή των δειγμάτων που θα συλλεχθούν με τεκμηρίωση της 
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διαδικασίας, με φωτογραφικό υλικό και παράδοση μιας τελικής έκθεσης σε 

τρία (3) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή (cd-rom) 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-

2020). Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων 

τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (10.304,40 €) συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών 

αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο 

άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς 

ΦΠΑ είναι οκτώ χιλιάδες και τριακόσια δέκα ευρώ (8.310 €). Η αμοιβή θα 

καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την 

εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤ  

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο : 

 

Παραδοτέο 4.1.1: Ανάπτυξη GIS εφαρμογής για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των αποστολών και της τεκμηρίωσης 

Deliverable 4.1.1: Development of a GIS application presenting the results of the 

expeditions and the documentation. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

 

Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή Συστήματος 

Γεωγραφικών Πληροφοριών, ώστε να εισαχθούν και να διαχειρίζονται οι 

γεωγραφικές θέσεις των φυτών προτεραιότητας. Στην εφαρμογή αυτή (θα δοθούν 

αναλυτικές οδηγίες) θα γίνει ψηφιοποίηση και γεωαναφορά των θέσεων 

εξάπλωσης για κάθε φυτό προτεραιότητας με βάση συμβατικούς χάρτες εξάπλωσης 
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των φυτών προτεραιότητας και κάθε σημείο εξάπλωσης θα συνδεθεί με γεωβάσεις 

δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης σχετικά με το κλίμα (θερμοκρασία, υγρασία), το 

έδαφος, την τοπογραφία, τις χρήσεις γης, τα όρια των περιοχών NATURA 2000 

κ.λπ.,. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως σκοπό την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων για την οριοθέτηση των ειδικών οικολογικών προφίλ για τα είδη 

προτεραιότητας του προγράμματος, τα οποία θα βοηθήσουν στη συνέχεια στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναπαραγωγή και την καλλιέργεια για την 

πετυχημένη διατήρησή τους. Στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνεται και 

κατάρτιση δύο εργαζομένων του Ινστιτούτου στη χρήση της εφαρμογής. 

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι: 

• Ολοκληρωμένη εφαρμογή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 

βασιζόμενη σε ελεύθερο λογισμικό (πχ PostGIS ή QGIS), 

• Γεω-βάσεις ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με το κλίμα, το 

έδαφος, τις χρήσεις γης, την τοπογραφία κ.λπ., 

• Σύνδεση των δύο προηγούμενων, 

• Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών θα βασίζεται σε πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική δικτύου (n-tier architecture) αποτελούμενη, για το έργο, από 

τέσσερα (4) επίπεδα: α) των γεω-βάσεων (database tier), β) επιφάνειας 

εργασίας (desktop tier), γ) υπηρεσιών (service tier) και, δ) επίπεδο 

εξυπηρετούμενων στον ιστό (web client tier), 

• Το επίπεδο γεω-βάσεων (database tier) θα βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό 

(π.χ. PostgreSQL) και πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει τη λειτουργία 

της υποδομής, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, επεκτασιμότητα και 

διαθεσιμότητα. Σε αυτό το επίπεδο θα βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων που 

περιέχουν τα γεωχωρικά και καθαρά περιγραφικά δεδομένα, τα 

μεταδεδομένα και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη 

λειτουργία της δικτυακής πύλης. Επίσης θα πρέπει οι εφαρμογές επιφάνειας 

εργασίας (desktop applications) να αλληλεπιδρούν άμεσα ή έμμεσα με τη 

βάση δεδομένων (όπως εφαρμογές μεταδεδομένων). Σε αυτό το επίπεδο θα 

αποθήκευθούν όλα των δεδομένα (περιγραφικά, γεωχωρικά δεδομένα και 

συνοδευτικά έγγραφα). Η πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα θα είναι 

δυνατή είτε μέσω intranet / web client είτε μέσω desktop client (π.χ. 

Desktop GIS). Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει συστήματα διαχείρισης βάσεων 
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δεδομένων και βάσεις δεδομένων περιγραφικών και γεωχωρικών 

δεδομένων, 

• Το επίπεδο επιφάνειας εργασίας (desktop tier) θα περιλαμβάνει το λογισμικό 

GIS Desktop το οποίο θα είναι ικανό για αμφίδρομη επικοινωνία (ανάγνωση 

/ γραφή) με τη γεωγραφική βάση δεδομένων. Το λογισμικό πρέπει να 

υποστηρίζει τη χρήση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον παρέχοντας τις 

δυνατότητες ενός τυποποιημένου πακέτου GIS σε σχέση με την εκτέλεση 

βασικών λειτουργιών διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης 

γεωχωρικών δεδομένων. Ειδικότερα, το λογισμικό πρέπει να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απεικόνισης υποστηρίζοντας ταυτόχρονη 

πρόσβαση σε διάφορες πηγές δεδομένων. Εκτός από την επικοινωνία με τη 

γεωχωρική βάση δεδομένων, θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση των πλέον 

διαδεδομένων μορφών GIS, διανυσματικά, ψηφιδωτά (raster), 

αλφαριθμητικών μορφών αλλά και των πιο κοινών προτύπων για τη διάδοση 

και ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών μέσω υπηρεσιών 

δικτύου. Το επίπεδο desktop tier θα πρέπει υποστηρίζει διανυσματικά 

δεδομένα, τουλάχιστον ESRI Shapefile, dwg, dxf, gml, kml και θα πρέπει 

επίσης να επιτρέπει την επικοινωνία με τα εμπορικά συστήματα και τα 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων EL / LAC. Ειδικά για την άντληση 

δεδομένων από συστήματα βάσεων δεδομένων, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην περιοχή ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος των δεδομένων χρησιμοποιώντας 

ένα πλαίσιο οριοθέτησης ή / και δυναμικό ερώτημα σε SQL. Όσον αφορά τα 

δεδομένα raster, θα πρέπει να υποστηρίζει τις μορφές tiff, gif, jpeg. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες δικτύου γεωχωρικών 

δεδομένων που προσφέρονται βάσει των προτύπων WMS, WFS, WFST, WCS 

και WMC του OGC. Το προσφερόμενο λογισμικό θα μπορεί να χειρίζεται 

αλφαριθμητικά δεδομένα αποθηκευμένα σε αρχειακή μορφή (αρχεία dbf, 

csv) ή σε ένα σύστημα βάσης δεδομένων. Τα αλφαριθμητικά δεδομένα θα 

μπορούν να επεξεργαστούν στο περιβάλλον λογισμικού και να εξαχθούν ως 

σύνολο ή τα δεδομένα επιλογής του χρήστη σε μορφή υπολογιστικού 

φύλλου. Επίσης, το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής 

στατιστικών. Σε σχέση με τις δυνατότητες της διεπαφής απεικόνισης 

χωρικών δεδομένων, πρέπει να υπάρχουν: 1. Εργαλεία πλοήγησης χάρτη. 2. 

Διαχείριση θεματικών επιπέδων. 3. Εμφάνιση πίνακα περιγραφικών 
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χαρακτηριστικών - Δυνατότητες ταξινόμησης δεδομένων ανά πεδίο 4. 

Εμφάνιση / κρύψιμο γραμμών εργαλείων. 5. Επιλογή αντικειμένων. 6. 

Λειτουργίες αναγνώρισης αντικειμένων 7. Εργαλεία μέτρησης αποστάσεων. 

8. Επεξεργασία αντικειμένων και Καταχώρηση / επεξεργασία δεδομένων. 9. 

Ικανότητα μετασχηματισμού μεταξύ συστημάτων ανασχεδιασμού. 10. 

Ικανότητα προβολής, διαχείρισης και επεξεργασίας τρισδιάστατων 

αντικειμένων 11. Δομή τοπολογίας 12. Εργαλεία χωρικής ανάλυσης. 13. 

Δυνατότητα χωρικών αναζητήσεων και λύση περίπλοκων προβλημάτων 

μέσω ποικίλων εργαλείων, 

• Το επίπεδο υπηρεσιών (service tier) θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των 

υπηρεσιών Διαδικτύου που καθορίζονται στην οδηγία Inspire. Αυτές οι 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν την Υπηρεσία Ανακάλυψης, την Προβολή 

Υπηρεσιών και τις Υπηρεσίες Λήψης (Discovery Service, Viewing Services, 

and Download Services). Αναφέρεται στο ενδιάμεσο επίπεδο στο οποίο θα 

εφαρμοστούν ουσιαστικά όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες από πλευράς 

διακομιστή, οι οποίες δεν θα παρέχονται από τους πελάτες (clients). Η 

πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο θα είναι δυνατή μέσω επιπέδων ιστού και 

επιφάνειας εργασίας και θα είναι δυνατή η εξουσιοδότηση της εισόδου του 

χρήστη με τη χρήση του μηχανισμού Single Sign On, της απόδοσης της 

ομάδας χρηστών (εσωτερική / εξωτερική, διαχειριστής κ.λπ.), επίπεδο 

ασφάλειας, επίπεδα πρόσβασης και χρήσης εφαρμογών, διαχείριση 

δεδομένων, δυνατότητες και ρόλοι για την εισαγωγή και ενημέρωση όλων 

των δεδομένων κλπ. Οι ελάχιστες υπηρεσίες ιστού που θα περιέχει η 

πλατφόρμα GIS είναι: α) Υπηρεσίες αναζήτησης (βασισμένες σε Open 

Geospatial Consortium (OGC) CSW [Catalogue Services for the Web)], β) 

Υπηρεσίες απεικόνισης (βασισμένες σε OGC WMS (WebMapService) version 

1.3.0), γ) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης [βασισμένες σε OGC's Web Feature 

Service (WFS)], δ) Υπηρεσίες διόρθωσης [βασισμένες σε WSE-T (Web 

Feature service transaction)], 

• Το επίπεδο εξυπηρετούμενων στον ιστό (web client tier) θα εξυπηρετεί την 

διασύνδεση της υποδομής με χρήστες δικτύων. Εδώ, όλες οι δυνατότητες 

υποδομής θα είναι ορατές και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που είναι 

προσβάσιμο μέσω ενός τοπικού εσωτερικού δικτύου ή / και του Διαδικτύου, 

όπου οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάζουν όλα τα 
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πληροφοριακά στοιχεία (περιγραφικά δεδομένα, γεωχωρικά δεδομένα, 

συνοδευτικά έγγραφα κ.λπ.) με διάφορες μορφές. Οι εφαρμογές θα 

παρέχονται και / ή θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον περιήγησης ιστού. 

• Κατάρτιση δύο μόνιμων εργαζόμενων του Ινστιτούτου στη χρήση της 

εφαρμογής. 

 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Δασολογίας ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 

της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 

αλλοδαπής, 

• Τουλάχιστον τρία (3) έτη  αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας στην  

υλοποίηση και συντονισμό εφαρμογών GIS και χαρτογραφία, 

• Τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε 

συμβουλευτικές/ εκπαιδευτικές υπηρεσίες GIS, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικό με GIS. 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την  υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-

03-2020). Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (15.000,28 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου 

και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του 

ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι ποσό 

δώδεκα χιλιάδες και ενενήντα επτά ευρώ (12.097 €). Η αμοιβή θα καταβληθεί με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την 

εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ζ 

 

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά στο : 

 

Παραδοτέο 5.1.1 Βάση δεδομένων και εφαρμογή ευαισθητοποίησης 

Deliverable 5.1.1 Awareness data base and app. 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου: 

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη εξατοµικευµένης (custom) εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα και βάσης δεδομένων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 

ανάδειξη του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων (ΒΒΚΚ). 

Η εφαρμογή θα προσφέρει στους επισκέπτες του ΒΒΚΚ: α) διαδραστικό χάρτη, β) 

οδηγό κήπου - ξενάγηση, γ) προτάσεις διαδρομών/ μονοπατιών μέσα στον Κήπο 

και δ) εύρεση φυτών.  

 

Τα παραδοτέα του έργου  είναι τα κάτωθι : 

α) Λειτουργική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και β) βάση γεω-χωρικών 

δεδομένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με πληροφορίες του ΒΒΚΚ  

και των φυτών που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφαρμογή πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Να είναι συνδεδεμένη με τη βάση γεω-χωρικών δεδομένων και να παρέχει 

τις πληροφορίες της βάσης προς τον επισκέπτη/ χρήστη. 

• Να έχει πληροφορίες σε μορφή επιπέδων, ανάλογα με το πόσο ο επισκέπτης 

ή ο χρήστης επιτρέπεται/ επιθυμεί να έχει πρόσβαση 

• Να υποστηρίζεται από τις πλατφόρμες Android και IOS 

• Να υποστηρίζει τα παρακάτω: 

 Έλεγχο συμβάντων αφής, δυναμικό χάρτη χρησιμοποιώντας 

συντεταγμένες, λειτουργίες GPS για πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο από 

τον χρήστη, μηχανισμό εφαρμογής για εύκολη σύνδεση με τα 

δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (facebook, tweeter, Instagram). 

• Να εφαρμόζει την αρχή "Σχεδιασμός για όλους" (Design for All) και να 

περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας της Τεχνολογίας 
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Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προσαρμογής στις 

ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει 

να αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές 

προσβασιμότητας Web 2.0 (W3C WCAG 2.0), με προτεινόμενο μέγιστο 

επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ). 

• Να μπορεί να συνδεθεί με το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

του ΒΒΚΚ 

 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Δασολογίας ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 

της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 

αλλοδαπής 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο στα Πληροφοριακά 

Συστήματα και συγκεκριμένα σε θέματα Web Database, 

• Τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας στο 

σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών GIS, 

• Τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας στην 

ανάπτυξη Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων, 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία  στην ανάπτυξη εφαρμογών mobile για 

Android & iOS με δυναμικούς χάρτες, εικόνες και εργαλεία καθοδήγησης 

επισκεπτών, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Πιστοποίηση στο Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας. 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την  υπογραφή 

της μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης (14-3-

2020). Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων  

ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.999,42 €) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση 

υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό 
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συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα 

επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (7.257,60 €). Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο  

παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.  

Ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει δίμηνες εκθέσεις για το παραχθέν έργο και την 

πρόοδο του τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, 

στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την 

εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν 

εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, 

μέχρι και την 05η Ιουλίου και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία 

του αποστολέα και την ένδειξη «Για την αριθμ. 2291/18-06-2019 

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος INTERREG CONSE-PP-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Οι προτάσεις υποβάλλονται στα 

γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. 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 471 110, εσωτ.: 0-210 & 0-220 στη Δρ Ελένη Μαλούπα, 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος. 

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 
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προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς 

την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 

αντίστοιχα του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που 

καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς 

όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 

διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το 

άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και 

εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή 

παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, 

απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο 

διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του προηγούμενου 

άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης 

νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω  

απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, 

υπολογιζόμενης και της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες 

και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης 

και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, 

μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

 Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται 

από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η 

ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του 

ενδιαφερόμενου.  
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 Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 

πρόσκλησης, απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν 

αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  

μπορεί να προβεί στη ανάθεση του έργου και στη σύναψη σύμβασης με τον 

επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο.  

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανταποκρίνεται  πλημμελώς  στους όρους της  

παρούσας πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να 

καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και 

να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

ενδιαφερόμενο. Oι ενδιαφερόμενοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω 

αντικατάστασης ή αποχώρησης  αναδόχου θα απασχοληθούν για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα,  όπως αυτό ορίζεται στην 

παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

 Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους 

υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. 

  Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, 

χωρίς έκαστος ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

Οργανισμού.  

 Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από 

το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της 

παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 

διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν 

καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον 
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νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης 

δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, 

κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 

αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για 

την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά 

στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, 

εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, 

άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια 

τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με 

πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα 

με τα ζητούμενα κάθε φορά : 

 

1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  

2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή 

φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο 
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φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής 

στο οικείο επιμελητήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της 

μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης (όπου απαιτείται).  

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας (όπου 

απαιτείται). 

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών 

εφαρμογών (όπου απαιτείται). 

7. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, 

βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το 

αντικείμενο απασχόλησης) .  

8. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

9. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο (όπου 

απαιτείται). 

10.Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 2291/18-06-

2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι 

απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της 

παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των 

εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά 

συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν 

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθμ. 18 απόφαση της 128ης/07-

02-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού 
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ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει 

τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων με σειρά προτεραιότητας, εισηγείται (διά του 

οικείου Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας) στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης 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 Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: περιοχή της 

Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458 και 

θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 2291/18-06-2019 

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 ο ανάδοχος για την 

υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που 

έχει οριστεί με την αριθμ. 21 Απόφαση της 123ης/13-11-2018 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 και καλείται ο 

ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε 

περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως 

επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γενετικής 

Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

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

 

 

          Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου 
        Διευθύντρια Ερευνών  
 

http://www.elgo.gr/
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