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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

     Συνεδρίαση   09η/28.07.2022      Αρ. Θέματος: 40     

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2289/33343/16.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Profitable and Sustainable artisanal olive oil 

industry in the Mediterranean» – «ΕΝΙ-CBCMED “ARTOLIO”», Κωδ. Λογ. 

21.1726.234 με χρηματοδότηση από το ΕΝΙ. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των 

επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου». 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) και  

1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  στο ΔΣ, 

που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται 

ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), όπως ισχύουν.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», του ν. 4485/2017,  

όπως ισχύουν.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), σύμφωνά με την οποία “Στο άρθρο 13Α του 

ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως εξής: «Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας 

της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 

πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και 
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γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων. Για τα λοιπά θέματα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 

παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του ν.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Την υπ΄αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Σχετικά με το 

καθεστώς απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα 

Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. 

9. Την υπ΄αριθμ. 06 απόφαση της 19ης/14.12.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τη Συγκρότηση 

της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού 

και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 για το έτος 2022. 

10. Tην υπ΄αριθμ 29264/28.06.2019 (ΑΔΑ ΩΙ1ΧΟΞ3Μ-ΣΗ4) Απόφαση του Προέδρου και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης προς 

χρηματοδότηση του Έργου με τίτλο: «Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the 

Mediterranean» – «ΕΝΙ-CBCMED “ARTOLIO”», Κωδ. Λογ. 21.1726.234 στο πλαίσιο του  ΕΝΙ CBC 

MED. 

11. Το από 31.05.2022  Αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης 

μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του ανωτέρω Έργου, το οποίο διαβιβάστηκε με 

το αριθμ. 2077/29981/31.05.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Yποτροπικών Φυτών & 

Αμπέλου. 

12. Την αριθμ. 28865/30.05.2022 (ΑΑ 2917 ΑΔΑ Ψ3ΠΖΟΞ3Μ-9ΡΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ύψους 2.076,00 ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 2022 στο πλαίσιο του ανωτέρω Έργου 

του Ινστιτούτου Ελιάς, υποτροπικών φυτών & Αμπέλου. 

13. Την αριθμ. 30694/10.06.2022 (6ΜΚΟΟΞ3Μ-Γ2Ι) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64 

«Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Profitable and 

Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean» – «ΕΝΙ-CBCMED “ARTOLIO”», Κωδ. 

Λογ. 21.1726.234 με χρηματοδότηση από το ΕΝΙ. Έγκριση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης 

έργου με φυσικό πρόσωπο. 

14. Την αριθμ. 2289/33343/16.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης  μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του 

ανωτέρω Έργου.  

15. Την πρόταση που υποβλήθηκε. 

16. Το από 04.07.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2607/38017/11.07.2022  έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου. 

17. Την αριθ. πρωτ. 40983/25.072022 Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την αποδοχή του από 04.07.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων 

της αριθμ. 2289/33343/16.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το 

οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΙΑΔΑ 

Σημείωση: υποβλήθηκε μία πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους όλους τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.  

 

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

 

3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο:  

 

• Αναλύσεις δειγμάτων Ελαιολάδου των ποικιλιών Κoρωνέϊκη και Μαυρολιά των παραγωγών 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΝΙ-CBCMED “ARTOLIO” (επαναλαμβανόμενη 

δραστηριότητα, εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 1ο  έως 2ο  μήνα). Οι αναλύσεις 

θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω δοκιμές για τουλάχιστον  5 δείγματα από κάθε αναφερόμενη 

ποικιλία. Δοκιμές δειγμάτων: (Οργανοληπτική αξιολόγηση, Στερόλες, Λιπαρά οξέα, Οξύτητα, 

K232,  K268, ΔΚ, Αριθμός Υπεροξειδίων, Ολικά Φαινολικά). 

• Συμπλήρωση των στοιχείων των αποτελεσμάτων σε φύλλα επεξεργασίας σε συνεννόηση με 

τον ειδικό που θα αναλάβει την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (επαναλαμβανόμενη 

δραστηριότητα, εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 1ο  έως 2ο  μήνα). 

• Αναλύσεις δειγμάτων Ελαιολάδου ρουτίνας του εργαστηρίου για συγκριτικούς λόγους 

(εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: από 1ο  έως 2ο  μήνα). 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις (κυρίως μέσω τηλεδιάσκεψης) με υπόλοιπους εταίρους του έργου 

(σε όλη τη διάρκεια του έργου). 

• Υποβολή τελικής έκθεσης του έργου στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, 

 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έως δύο μηνών από την υπογραφή της στην 

Βασιλική Σκιαδά έναντι του ποσού των 2.076,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των 

νόμιμων κρατήσεων, των φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών της αναδόχου, σε 

περίπτωση υπαγωγής της στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα της καταβληθεί  με 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της. 

              

Βασικό παραδοτέο:  

• Υποβολή έκθεσης συλλογής, πολλαπλασιασμού και μορφολογικής-αγρονομικής αξιολόγησης 

γενετικού υλικού ελιάς στον Επιστημονικά  Υπεύθυνο του Έργου. 

 

Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε 

αυτήν έργο, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ελαιολάδου του Ινστιτούτου Ελιάς 

Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα: Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας σύμφωνα με το 

Τεχνικό δελτίο του έργου ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου. Τυχόν μετακινήσεις 

(ενδεικτικά έως πέντε) που θα κριθούν αναγκαίες από την επιστημονικά υπεύθυνο στο πλαίσιο του 

Έργου θα καταβληθούν επιπλέον του ως άνω ποσού με τη μορφή καταβολής των πιστοποιούμενων 
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εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι του ύψους που ορίζεται στην οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ με βάση εκκίνησης την Καλαμάτα. 

 

 Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της κατάταξής τους 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 Ελιάς, Υποτροπικών 

Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα: Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός: Λακωνικής 87, 

Καλαμάτα Μεσσηνίας και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. 40 της 

9ης/28.07.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην 

αριθμ. 2289/33343/16.06.2022 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. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

 Η Αναπλ. Γραμματέας του Δ.Σ. H Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. * 

 

 

Εύη Παπαευαγγέλου                Σταυρούλα Πετρή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 4 της 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 2284 

Β΄/13.10.2011) Κοινής Απόφασης 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», όπως κάθε φορά ισχύει.          
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