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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 03ε/24.02.2020     Αξ. Θέκαηνο: 50 

 

Θέκα: «Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 12/07.01.2020 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Digitising and transforming European 

industry and services: digital innovation hubs and platforms» θαη αθξσλύκην: 

«DEMETER», ζην πιαίζην ηνπ Horizon 2020, DT-ICT-08-2019, Νν 857202  κε 

πιήξε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έγθξηζε ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ  

κίζζσζεο έξγνπ». 

 

Έρνληαο ππόςε : 

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

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 απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), φπσο 

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) φκνηεο. 

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

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

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

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

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

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   

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

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

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), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “Πην άξζξν 13Α 

ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Ρα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο 

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ- 

ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞ3Μ-ΡΥΒ
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Ρξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά Ππκβνχιηα ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Πηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ 

δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 

49 παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΘ 142/Α/3-8-2018), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο «…………4. Πηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο 

«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη φπσο πξνβιέπεη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

Νξγαληζκνχ». 

9. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «α) Πρεηηθά κε 

ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α΄114/04-8-2017), 

γηα ηα έηε 2018 θαη 2019». 

10. Ρελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α΄114/04-8-2017) 

φπσο ηζρχεη  γηα ην έηνο 2020». 

11. Ρo αξηζκ. 857202 Grant Agreement. 

12. Ρν απφ 21.10.2019  Αίηεκα ηνπ  Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν 

«Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and 

platforms», αθξσλχκην: «DEMETER», ζην πιαίζην ηνπ Horizon 2020, DT-ICT-08-2019, Λν 

857202 κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξηζκ. 4173/05.11.2019  έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ 

Ξφξσλ. 

13. Ρελ αξηζκ.: 1292/1001.2020, ΑΑ 15, ΑΓΑ Ω16ΛΝΜ3Κ-4Ζ Απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο αλάιεςεο γηα δέζκεπζε χςνπο πελήληα πέληε ρηιηάδσλ (55.000,00) επξψ γηα 

ακνηβή ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

κε ηίηιν «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation 

hubs and platforms», αθξσλχκην: «DEMETER».  

14. Ρελ αξηζκ. 26 Απφθαζε ηεο 154εο/18.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), 

γηα ην Έξγν κε ηίηιν «Digitising and transforming European industry and services: digital 

innovation hubs and platforms», αθξσλχκην: «DEMETER», ζην πιαίζην ηνπ Horizon 2020, 

ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞ3Μ-ΡΥΒ
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DT-ICT-08-2019, Λν 857202  κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έγθξηζε έθδνζεο πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχλαςεο ηεζζάξσλ (4) 

ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ.    

15. Ρελ αξηζκ. 12/07.01.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Digitising and transforming European industry and services: digital 

innovation hubs and platforms» θαη αθξσλχκην: «DEMETER».  

16. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

17. Ρν απφ 07.02.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

385/10.02.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ.  

18. Ρελ αξηζ. πξση. 11100/19.02.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ  07.02.2020 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 12/07.01.2020 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

Α.  

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΡΑΟΑΘΝΓΖΠ 

Πεκείσζε: ππνβιήζεθε  κία  (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

Β.  

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΚΓΓΑΙΗΑ 

Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ δχν (2) πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε κία πιεξνχζε φινπο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

Γ.  

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΟΓΟΗΝΠ ΘΑΙΑΗΡΕΗΓΖΠ 

Πεκείσζε: ππνβιήζεθε  κία  (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

Γ.  

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΑΟΗΝΠ ΘΑΟΑΓΗΝΒΑΛΗΓΖΠ 

ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞ3Μ-ΡΥΒ
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Πεκείσζε: ππνβιήζεθε  κία  (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

  

2. Ρελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Ρελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

Α.  

Αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο. πνινγηζκφο θαη αλάιπζε 

δεηθηψλ ηειεπηζθφπεζεο ησλ πεηξακαηηθψλ αγξψλ ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο ηνπ ΔΙΓΝ-

ΓΖΚΖΡΟΑ αιιά θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγσγψλ. Γεκηνπξγία θαη αλάιπζε επνρηθψλ 

ραξηψλ δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε βηνκάδα, ηε θσηνζχλζεζε, ηε ζξέςε θαη ηε απφδνζε 

ζε επίπεδν αγξνχ. Σξήζε ηειεπηζθνπηθψλ κέζσ drone κε ηε ρξήζε πνιπθαζκαηηθψλ θαη 

ζεξκηθψλ αηζζεηήξσλ. Ππγγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγγξαθή ζρεηηθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ.  

Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

1. Ππιινγή δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο απφ δνξπθφξνπο, drones κε πνιπθαζκαηηθνχο 

θαη ζεξκηθνχο αηζζεηήξεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ξπδηνχ  

2. Ππιινγή δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο απφ δνξπθφξνπο, drones κε πνιπθαζκαηηθνχο 

θαη ζεξκηθνχο αηζζεηήξεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ   

3. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ραξηνγξάθεζε ησλ πηινηηθψλ αγξψλ κε δείθηεο 

ηειεπηζθφπεζεο 

4. Γεκηνπξγία κνληέισλ γηα ηελ αλαγλψξηζε αγξνθνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν 

θαιιηεξγεηψλ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο 

5. Ππκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020 

ζηνλ Γεκήηξην ηαπξαθνύδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Β.  

Ππκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ πεηξακαηηθψλ ξπδηνχ θαη θαιακπνθηνχ 

ζηε Θέξκε θαη ζην αγξφθηεκα ηνπ Θαινρσξίνπ. Κεηξήζεηο αγξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηνπο πεηξακαηηθνχο αγξνχο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγσγψλ. 

Ξξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή δηαθφξσλ θιαζκάησλ ξπδηνχ θαη θαιακπνθηνχ θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ ησλ δεηγκάησλ ξπδηνχ θαη θαιακπνθηνχ. 

Ξξνζδηνξηζκφο ησλ δηαηξνθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηειηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 

Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞ3Μ-ΡΥΒ
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1. Ππιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηινηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ αγξψλ ηνπ ξπδηνχ θαη 

θαιακπνθηνχ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγσγψλ.  

2. Αλαιχζεηο, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ 

ησλ αγξνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα πεηξακαηηθά ξπδηνχ θαη 

θαιακπνθηνχ. 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020 

ζηελ Αγγειηθή Μπγδαιηά, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο. 

 

Γ.  

Ξαξαθνινχζεζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζηε Θέξκε θαη ζην αγξφθηεκα ηνπ Θαινρσξίνπ. 

Ππιινγή θπηηθψλ δεηγκάησλ, δεηγκάησλ ζπφξσλ, εδάθνπο, λεξνχ θηι. Ξξνεηνηκαζία θαη 

εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ. Ππγγξαθή εθζέζεσλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ.  

Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

1. Δγθαηάζηαζε ησλ πεηξακαηηθψλ ξπδηνχ ζην αγξφθηεκα ηνπ Θαινρσξίνπ 

2. Ππιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηινηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ αγξψλ ηνπ ξπδηνχ θαη 

θαιακπνθηνχ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγσγψλ  

3. Αλαιχζεηο, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

αγξνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα πεηξακαηηθά ξπδηνχ θαη 

θαιακπνθηνχ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020 

ζηνλ Αξγύξην Καιαηηδίδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Γ.  

Ππκκεηνρή ζηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Smart Rice Irrigation, γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο άξδεπζεο, κε ηε ρξήζε πξσηνηχπνπ αηζζεηήξα πνπ έρεη ε δπλαηφηεηα 

ιήςεο ζπλερφκελσλ κεηξήζεσλ αιαηφηεηαο θαη ηνπ χςνπο λεξνχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ξπδηνχ, κέζσ πξσηνθφιισλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, ζπκκεηνρή ζηελ  

ηνπνζέηεζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ζην ξχδη κε ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε ελφο 

πιήξνπο αηκνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνβαλψλ. Ιήςε, 

ππνινγηζκφο, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ αιαηφηεηαο θαη 

χςνπο λεξνχ. Ν/ε αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ ζην Θαινρψξη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φπνπ αιινχ ππνδεηρηεί, θαζψο θαη ηε 

ιήςε πάζεο θχζεο παξαηεξήζεσλ ζηα πεηξακαηηθά ξπδηνχ.  
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Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

1. Ππκκεηνρή ζηελ ηνπνζέηεζε 10 πξσηφηππσλ αηζζεηήξσλ πνπ ζα ειέγρνληαη απφ 

απφζηαζε θαη ζα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο κε ηελ απνζηνιή απιψλ κλεκάησλ. 

2. Ππκκεηνρή ζηελ ηνπνζέηεζε 3 πξσηφηππσλ αηζζεηήξσλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ελζσκαησζνχλ ζην πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα Έμππλεο Άξδεπζεο ξπδηνχ. 

3. Ππκκεηνρή ζηελ εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθψλ ξπδηνχ. Ιήςε κεηξήζεσλ αιαηφηεηαο 

θαη φγθνπ λεξνχ άξδεπζεο ζηα πεηξακαηηθά ξπδηνχ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Smart Rice Irrigation. 

4. Πηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ζπγγξαθή ησλ αλάινγσλ εθζέζεσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2020 

ζηνλ Μάξην Καξαγηνβαλίδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Νη ππνςήθηνη έρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο έληαζεο θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο  εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε 

θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ  ζηε Θέξκε 

Θεζζαινλίθεο ΡΘ 57001  θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 50 

απφθαζεο ηεο 03εο/24.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - 

ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 12/07.01.2020 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) 

εκεξψλ  δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ 

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

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 

 

ΑΔΑ: 6ΩΔΦΟΞ3Μ-ΡΥΒ
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