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Θέμα:

Αποδοχή

του

πρακτικού

Αρ. Θέματος: 54

της

Επιτροπής

Αξιολόγησης

της

αριθμ.

19922/485/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου
«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»,
του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων.

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

τροποποιήθηκε

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 ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ
A’ 58/08.12.2014), όπως ισχύουν.

6.

Τις διατάξεις του

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), όπως ισχύουν.
7.

Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A’ 38/02.03.2018), όπως ισχύουν.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν.4559/2018 (ΦΕΚ A’ 142/03.08.2018).
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9.

Το αριθμ. 62708/2263/29.11.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών
Οικοσυστημάτων, που αφορά στην έγκριση υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων”, με
συνημμένο σε αυτό το Τεχνικό Δελτίο του Έργου.

10. Την αριθμ. 12 απόφαση της 19ης /14.12.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του προαναφερθέντος Έργου και το τεχνικό δελτίο αυτού.
11. Το από 14.03.2022 σημείωμα της επιστημονικά υπεύθυνης, με την οποία αιτείται την
τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του Έργου και τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου με εξωτερικό συνεργάτη, για την ομαλή υλοποίησή του, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
14489/339/14.03.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
12. Το αριθμ. 10651/219/23.02.2022 αίτημα ανάληψης δαπάνης ύψους #35.000,00# ευρώ.
13. Την αριθμ. 52 απόφαση της 4ης /23.03.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του προαναφερθέντος Έργου,
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση
επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’
114/04.08.2017) για το Έργο και εγκρίθηκε η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με
φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησής του.
14. Την

αριθμ.

19922/485/11.04.2022

(ΑΔΑ

Ψ6ΗΕΟΞ3Μ-ΖΕ2)

Πρόσκληση

Εκδήλωση

Ενδιαφέροντος.
15. Τις προτάσεις που υπεβλήθησαν.
16. Το από 03.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
23683/718/03.05.2022

έγγραφο

του

Ινστιτούτου

Μεσογειακών

και

Δασικών

Οικοσυστημάτων.
17. Την αριθ. πρωτ. 24783/06.05.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αποφασίζουμε
1. Την αποδοχή του από 03.05.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
19922/485/11.04.2022

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο

προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η μία (1) πληρούσε όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.
3. Την ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στον Ιωάννη Κατσουλό του έργου με αντικείμενο
τη συμβολή του στη(ν):


Στατιστική επεξεργασία δεδομένων του Έργου



Εκτίμηση της οικονομικής αξίας της βιοποικιλότητας
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Οικονομική διαχείριση του Έργου

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες με έναρξη ισχύος από
την υπογραφή της. Το κόστος της σύμβασης για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των
#35.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων
καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση
υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
Κατά του πίνακα κατάταξης της παρούσης 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 στα γραφεία του
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ
11528, Αθήνα Ιλίσια και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης
της αριθμ. 54 απόφασης της 6ης/12.05.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ
-

ΔΗΜΗΤΡΑ

που

αφορά

στην

αριθμ.

19922/485/11.04.2022

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. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί
με την αριθμ. 6 απόφαση της 9ης/14.12.2021 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.
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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