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Απόθαζε Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ 

Σσλεδρίαζε 03ε/24.02.2020     Αρ. Θέκαηος: 47 

 

Θέκα: Τροποποίεζε ηες αρηζκ. 31 απόθαζες ηες 153ες/ 5.11.2019 Σσλεδρίαζες ηοσ 

Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ. 

 

Έτοληας σπόυε : 

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

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

2. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ 

πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπσο 

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

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

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β‟ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β‟ 3570/25.09.2019) όκνηεο. 

3. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζε ηνπ 

πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

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

ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο. 

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

πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α‟ 114/04-8-2017), όπσο ηζρύνπλ.   

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  όπσο ηζρύνπλ.  

7.  Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/2-3-2018).  

8. Ρελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.   

9. Ρν από 05.09.2019  αίηεκα ηεο  Δπηζηεκνληθά πεπζύλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα 

ζύλαςεο δύν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Ξαξαγσγή λέσλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ θξέαηνο κε εθαξκνγή ζύγρξνλσλ βηνηερλνινγηθώλ κεζόδσλ γηα 

αύμεζε ησλ επηπέδσλ πγηεηλνύ ρξόλνπ δσήο, κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηξνθηθήο 
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ηνπο αμίαο», κε αθξσλύκην «ΛΔΝ-ΒΗΝΓΗΑΡΟΝΦΖ» θαη θσδηθό MIS 5033164, ζην πιαίζην 

ηεο πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο 

αγξνδηαηξνθήο, πγείαο θαη βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο „„Ήπεηξνο‟‟ 

2014-2020, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 2759/42586/05.09.2019  έγγξαθν ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθώλ Ξξντόλησλ (ΗΡΑΞ). 

10. Ρελ αξηζκ. 37192/03.09.2019, ΑΑ 3569, ΑΓΑ: 7ΛΜ5ΝΜ3Κ-690 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ύςνπο δώδεθα ρηιηάδσλ  (12.000,00) επξώ γηα ην έηνο 2019, ηελ αξηζκ. 

42454/05.09.2019 απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ύςνπο δεθαέμη ρηιηάδσλ 

(16.000,00) επξώ γηα ην έηνο 2020 θαη ηηο αξηζκ. 1800/13.01.2020, ΑΑ 12, ΑΓΑ 

ΤΘΘ80Μ3Κ-Φ96 θαη 4932/30.01.2020, ΑΑ 766, ΑΓΑ 640ΝΜ3Κ-Λ9Ε απνθάζεηο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο.   

11. Ρελ αξηζκ. 37 Απόθαζε ηεο 147εο/26.09.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξόηεζε 

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

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α‟ 114/04-8-2017), 

γηα ην Έξγν κε ηίηιν «Ξαξαγσγή λέσλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ θξέαηνο κε εθαξκνγή 

ζύγρξνλσλ βηνηερλνινγηθώλ κεζόδσλ γηα αύμεζε ησλ επηπέδσλ πγηεηλνύ ρξόλνπ δσήο, 

κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο», κε αθξσλύκην «ΛΔΝ-

ΒΗΝΓΗΑΡΟΝΦΖ» θαη θσδηθό MIS 5033164, ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε 

Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, πγείαο θαη 

βηνηερλνινγίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο „„Ήπεηξνο‟‟ 2014-2020. Έγθξηζε 

έθδνζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζύλαςε δύν (2) ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο 

έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ».    

12. Ρελ αξηζκ. 3214/49974/11.10.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.   

13. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

14. Ρν από 13.11.2019 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

3547/56643/13.11.2019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθώλ Ξξντόλησλ.  

15. Ρελ αξηζκ. 31 απόθαζε ηεο 153εο/ 5.11.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, κε ηελ νπνία έγηλε 

απνδνρή ηνπ Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο αξηζκ. 3214/49974/11.10.2019 

Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, εγθξίζεθε ν πξνηεηλόκελνο από ηελ Δπηηξνπή 

πίλαθαο θαηάηαμεο  θαη αλαηέζεθε έξγν κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζηηο θ.θ. Ξαλαγηώηα 

Ρζαθξαθίδνπ θαη Ησάλλα Γαιάξα.  

16. Ρν από 04.02.2020 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξηζκ, 483/7085/4.02.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ρερλνινγίαο Αγξνηηθώλ Ξξντόλησλ.  

17. Ρν αξηζκ. 8247/10.02.2020 πεξεζηαθό Πεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο πξνο ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ Νηθνλνκηθνύ, ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηηθή 

ζρέζε ηεο θαο Ησάλλαο Γαιάξα κε ηνλ Νξγαληζκό.  

18. Ρν αξηζκ. 10277/17.02.2020 πεξεζηαθό Πεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ 

Νηθνλνκηθνύ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε θα Γαιάξα Ησάλλα απαζρνιείηαη ζηελ ΔΞΑΠ 
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Ησαλλίλσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ελλέα (9) κελώλ, από 

26.09.2019 έσο 25.06.2020) θαη εβδνκαδηαία απαζρόιεζε νθηώ (8) σξώλ.  

19.   Ρν αξηζκ. 4227/24.01.2020 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ-Νηθνλνκηθνύ. 

20. Ρελ παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο  αξηζκ.  137675/ΔΘ1016/19.12.2018  (ΦΔΘ 

Β‟/5968/31.12.2018) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 110427/EΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 

Β΄3521) ππνπξγηθήο απόθαζεο κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 

81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β΄1822) ππνπξγηθήο απόθαζεο “Δζληθνί θαλόλεο 

επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 – 2020 - Έιεγρνη λνκηκόηεηαο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 από Αξρέο 

Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιόγεζεο πξάμεσλ”», ζύκθσλα κε ηελ νπνία «…..Ρν πξνζσπηθό ηνπ δηθαηνύρνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε ζηε βάζε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

(ππεξγνιάβνο) ή ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ».  

21. Ρν γεγνλόο όηη  ε αλάζεζε έξγνπ, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηελ θα Ησάλλα Γαιάξα 

παξνπζηάδεη ειάηησκα.  

22. Ρελ αξηζ. πξση. 11109/20.02.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ. 

 

Αποθαζίδοσκε οκόθφλα 

1. Ρελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ  

αξηζκ. 31 απόθαζε ηεο 153εο/ 5.11.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ σο εμήο:  

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΣΑΦΡΑΚΙΔΟΤ 

2 ΗΛΙΑ ΓΑΣΖΙΑ 

  

 

2. Ρελ αλάθιεζε ηεο αλάζεζεο ηνπ  έξγνπ  κε αληηθείκελν : ζπκβνιή ζηε δηελέξγεηα 

πεηξακάησλ θαη αλαιύζεσλ κε βάζε ην ηερληθό δειηίν ηνπ Έξγνπ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 

Δπηζηεκνληθά πεύζπλε ηνπ Έξγνπ - ζπκκεηνρή ζηηο Δλόηεηεο Δξγαζίαο Δ 1 θαη 2 ηνπ 

Έξγνπ πξαγκαηνπνηώληαο κηθξνβηνινγηθέο θπζηθνρεκηθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο αλαιύζεηο, θαη 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεύζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζηελ EE1 ζπκβνιή ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πγηεηλνύ ρξόλνπ δσήο θαη ηεο 

βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ λέσλ πξντόλησλ ή ησλ πξώησλ πιώλ απηώλ ρσξίο θαηλνηόκεο 

βηνηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη ζηελ  EE2 ζπκβνιή ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πγηεηλνύ ρξόλνπ 

δσήο θαη ηεο βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ λέσλ πξντόλησλ κεηά από θαηλνηόκεο 

βηνηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο κε ρξήζε αβηνηηθώλ παξαγόλησλ, κε 
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ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ,  ζηελ Ησάλλα Γαιάξα,  ιόγσ ηνπ θσιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη από 

ηα αλσηέξσ ζηα ζηνηρεία 18,19 θαη 20 εληεζέληα.  

 

3. Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν : ζπκβνιή ζηε δηελέξγεηα πεηξακάησλ θαη 

αλαιύζεσλ κε βάζε ην ηερληθό δειηίν ηνπ Έξγνπ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηζηεκνληθά 

πεύζπλε ηνπ Έξγνπ- ζπκκεηνρή ζηηο Δλόηεηεο Δξγαζίαο Δ 1 θαη 2 ηνπ Έξγνπ 

πξαγκαηνπνηώληαο κηθξνβηνινγηθέο θπζηθνρεκηθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο αλαιύζεηο, θαη 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεύζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζηελ EE1 ζπκβνιή ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πγηεηλνύ ρξόλνπ δσήο θαη ηεο 

βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ λέσλ πξντόλησλ ή ησλ πξώησλ πιώλ απηώλ ρσξίο θαηλνηόκεο 

βηνηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη ζηελ EE2 ζπκβνιή ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πγηεηλνύ ρξόλνπ 

δσήο θαη ηεο βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ λέσλ πξντόλησλ κεηά από θαηλνηόκεο 

βηνηερλνινγηθέο επεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο κε ρξήζε αβηνηηθώλ παξαγόλησλ,  ζηνλ Ζιία 

Γαηδία, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο επηά (7) κελώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (14.000,00) επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θόξσλ θαζώο θαη ηπρόλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηεο αλαδόρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ. 

 

Θαηά ηεο θαηάηαμεο  κε α/α 2 ηνπ  αλσηέξσ πίλαθα  ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληόο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 

αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνύ. Ζ άζθεζε ηεο 

έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνύην Ρερλνινγίαο Αγξνηηθώλ Ξξντόλησλ, Πνθ. 

Βεληδέινπ 1, ΡΘ 14123, Ιπθόβξπζε θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο  

θαηάηαμεο κε α/α  2  ηεο αξηζκ. 47 απόθαζεο ηεο 03εο/24.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

3214/49974/11.10.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». 

Δλζηάζεηο  πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξώλ  δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη 

ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο   νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ν  αλάδνρνο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα  

Αθρηβές αληίγραθο 

Η Γρακκαηέας ηοσ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. 

 

 

Αηθαηερίλε Νίθοσ Καζεγεηής Σέρθος Χαροσηοσληάλ 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΣΟΞ3Μ-ΡΘΚ
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