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Θέμα:

Αποδοχή

του

πρακτικού

6816/108/07.02.2022

Αρ. Θέματος:61

της

Επιτροπής

Πρόσκλησης

Αξιολόγησης

Εκδήλωσης

ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

της

Ενδιαφέροντος

αριθμ.
για

τις

«Συστηματική και εντατική

παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του
παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS» το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ
584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών &
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 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
τροποποιήθηκε

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
με

τις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
αριθμ.

–

ΔΗΜΗΤΡΑ

919/131869/20.10.2014

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ),
(ΦΕΚ

όπως

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)και 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’
3955/27.08.2021) 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 τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 2120/267905/29.09.2021 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 852/6.10.2021) όμοια.
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.
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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 ΟργανισμούΔΗΜΗΤΡΑ (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 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 αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με το καθεστώς
απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα
Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.
9. Την 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.
10. Την υπ΄αριθμ. 30 απόφαση της 12ης/22.07.2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση
Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος «Συστηματική
και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου
Οργανισμού Δασών ICP FORESTS» (ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2020 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος και του
Ελληνικού

Γεωργικού

Οργανισμού

–ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Μεσογειακών

Δασικών

Οικοσυστημάτων».
11. Το Τεχνικό Δελτίο του ανωτέρω Έργου.
12. Το από 23.11.2021 Αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, σχετικά με την αναγκαιότητα
σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Συστηματική
και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου
Οργανισμού

Δασών

ICP

FORESTS»,

το

οποίο

διαβιβάστηκε

με

το

αριθμ.

61948/2242/24.11.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
13. Την υπ΄αριθμ 60682/18.11.2021 (ΑΔΑ Ω0Μ2ΟΞ3Μ-ΡΦ7) έγκριση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους έως του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων
(7.500,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης μίσθωσης έργου το έτος 2022 στο πλαίσιο του
ανωτέρω Έργου.
14. Την αριθμ. 62 Απόφαση της 15ης/22.12.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα Έγκριση
σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες
υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των
δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS» το οποίο
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χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος».
15. Την αριθμ. 6816/108/07.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του
Έργου με τίτλο «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της
Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS»
16. Την πρόταση που υποβλήθηκε.
17. Το από 23.02.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
11223/222/24.02.2022

έγγραφο

του

Ινστιτούτου

Μεσογειακών

&

Δασικών

Οικοσυστημάτων.
18. Την αριθ. πρωτ. 14807/15.03.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αποφασίζουμε
1. Την αποδοχή του από

23.02.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των

προτάσεων της αριθμ. 6816/108/07.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων
προτάσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ
Σημείωση: υποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε 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:
-

Τη συλλογή υδρομετεωρολογικών στοιχείων και δειγμάτων νερών από την πειραματική
επιφάνεια δρυός και τον μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής Όσσας Λαρίσης. Οι
εργασίες συλλογής θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα κατά προτίμηση την
ίδια ημέρα (εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν), η οποία θα αποφασισθεί από
κοινού με τον ανάδοχο

-

Τη συλλογή φυτικών ιστών (φυλλόπτωση) από την πειραματική επιφάνεια

-

Τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων με στοιχεία που αφορούν την καταγραφή των
φαινολογικών παρατηρήσεων των δένδρων της πειραματικής επιφάνειας

-

Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των υδρομετεωρολογικών οργάνων στην περιοχή
του έργου

-

Τις εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης που μπορεί να αναπτύσσεται εντός και
πέριξ των εγκαταστάσεων του μετεωρολογικού σταθμού, όποτε αυτό απαιτείται και
πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δοθούν στον ανάδοχο από τον επιστημονικά
υπεύθυνο,
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με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών από την υπογραφή της στον
Δημήτριο Καψάλη, έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00
ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων καθώς και
τυχόν ασφαλιστικών εισφορών του αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής του στο άρθρο 39,
του ν. 4387/2016, το οποίο θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του.
Για την πραγμάτωση του Έργου o ανάδοχος θα εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, στις
εγκαταστάσεις των πειραματικών επιφανειών και του Μετεωρολογικού σταθμού στην
περιοχή της Όσσας Λαρίσης που εκτελείται το Έργο ως εξής:
Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 48 επισκέψεις στις περιοχές του έργου, εκ των οποίων
οι 36 θα αφορούν εβδομαδιαίες και οι υπόλοιπες 12 ημέρες που απαιτούνται για τη συλλογή
δεδομένων και συντηρήσεις. Σημειώνεται ότι: α) στην περίπτωση που λόγω καιρικών
συνθηκών ή άλλων λόγων εμποδισθεί η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων επισκέψεων
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί για όσο χρονικό
διάστημα απαιτηθεί ώστε να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες συνολικές επισκέψεις χωρίς
πρόσθετο εργολαβικό αντάλλαγμα, β) οι μετακινήσεις του αναδόχου από και προς τις
περιοχές εκτέλεσης του έργου θα γίνονται με δική του ευθύνη και γ) ο ανάδοχος θα πρέπει
να παρευρίσκεται στην περιοχή όταν πραγματοποιούνται επισκέψεις σ΄ αυτή από το
προσωπικό των εργαστηρίων Δασικής Υδρολογίας και Εδαφολογίας του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
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 Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
οδός Τέρμα Αλκμάνος, 115 28, Ιλίσια, Αθήνα και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση
κατά της αριθμ. 61 απόφασης της 04ης/23.03.2022 Συνεδρίασης του
Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Διοικητικού

που αφορά στην αριθμ. 6816/108/07.02.2022

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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Νίκου

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν
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