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Συνεδρίαση 10η/06.08.2020
Θέμα: Α. Αποδοχή

του

Πρακτικού

της

Αρ. Θέματος: 25
Επιτροπής

Αξιολόγησης

της

αριθμ.

32700/982/26.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου
“PREVention

Action

Increases

Large

fire

response

preparedness”

(PREVAIL), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του
Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020”.
Β. Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο
για τις ανάγκες υλοποίησής του.

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

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ),

919/131869/20.10.2014

(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)

και

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) 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.».
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).
8. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ.
9. Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/05.12.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση
της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού,
διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017),
όπως ισχύει, για το έτος 2020».
10. Το αριθμ. 826400 — PREVAIL — UCPM-2018-PP-AG συμβόλαιο του Έργου.
11. Την αριθμ. 36 απόφαση της 3ης/24.02.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ, που αφορά στην έγκριση
υλοποίησης του Έργου.
12. Το τεχνικό δελτίο του Έργου.
13. Το από 11.06.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την
αναγκαιότητα σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για
την ομαλή υλοποίηση του προαναφερθέντος Έργου, το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ.
30315/894/11.06.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
14. Την αριθμ. 27580/29.05.2020, ΑΑ 2423, ΑΔΑ 9ΨΛ3ΟΞ3Μ-ΒΧ5 έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης

δέσμευσης ποσού ύψους #11.400,00#, την αριθμ. 27603/29.05.2020, ΑΑ

2425, ΑΔΑ ΩΧ53ΟΞ#Μ-Π8Ο έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης ποσού #13.300,00»
για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του ανωτέρω Έργου για το έτος 2020 και
τις αριθμ. 28132/01.06.2020, ΑΔΑ ΨΕ3ΕΟΞ3Μ-4ΗΛ, 28133/01/06.2020, ΑΔΑ Ω9Κ2ΟΞ3ΜΘΝ7 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης ποσού ύψους #1.900,00# έκαστη για
το έτος 2021.
15. Την αριθμ. 42 απόφαση της 8ης/ 17.06.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ 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 το Έργο
“PREVention Action Increases Large fire response preparedness” (PREVAIL), που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου
“HORIZON 2020”. Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά
πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησής του».
16. Την αριθμ. 32700/982/26.06.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
17. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.
18. Το από 15.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και το από 16.07.2020 σημείωμα
του Επιστημονικά Υπευθύνου, που διαβιβάστηκαν με το αριθμ. 37282/1209/16.07.2020
έγγραφο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
19. Την αριθ. πρωτ. 38843/24.07.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
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Αποφασίζουμε ομόφωνα
1.

Την αποδοχή του από 15.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
32700/982/26.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο:
 Για το έργο Α προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΡΕΛΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: Υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η μία (1) πληρούσε
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

 Για το έργο Β κρίνεται άγονη η διαδικασία.
2.

Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.

3.

Την ανάθεση στη Βασιλική Βαρελά, με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από
την υπογραφή της έως την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του Έργου, ήτοι την 31-012021, του κάτωθι έργου:
 Υποστήριξη στη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης σε περιοχές πιλοτικής επίδειξης, με
βάση δορυφορικές εικόνες και αναγνώριση του τύπου καύσιμης ύλης κατά μήκος της
περιμέτρου παρελθουσών μεγάλων πυρκαγιών.
 Συμβολή στην προσομοίωση της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών με χρήση ειδικού
λογισμικού, σε συνδυασμό με σενάρια διαχείρισης καύσιμης ύλης, με στόχο την
εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για τη μείωση της δυνατότητας εξάπλωσης πυρκαγιών.
Εφαρμογή τόσο σε παρελθούσες πυρκαγιές όσο και σε υποθετικές.
 Συμβολή στη δοκιμή, αξιολόγηση και αξιοποίηση διαφόρων διαθέσιμων συστημάτων
προσομοίωσης πυρκαγιάς για την επιλογή των πιο κατάλληλων για να υποστηρίξουν τον
σχεδιασμό και χωροθέτηση μέτρων διαχείρισης καύσιμης ύλης.
 Συμβολή στη δημιουργία Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για αποτελεσματική διαχείριση
δασικής καύσιμης ύλης.
Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(15.200,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και
τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής
του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η
αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
Κατά του πίνακα κατάταξης

επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5)

εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο
Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων στη διεύθυνση: οδός Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ 11528,
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Αθήνα Ιλίσια και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης για το
έργο Α

της αριθμ. 25 απόφασης της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 32700/982/26.06.2020 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 η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή
Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 29 Απόφαση της 153ης/05.12.2019 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/η ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
4.

Την έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις
ανάγκες υλοποίησης του Έργου “PREVention Action Increases Large fire response
preparedness” (PREVAIL), μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

5.

Την έγκριση του κειμένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αυτή
επισυνάπτεται στο Παράρτημα της εισήγησης.

6.

Την

εξουσιοδότηση

του

Διευθυντή

του

Ινστιτούτου

Μεσογειακών

Δασικών

Οικοσυστημάτων , της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας για την έκδοση και
δημοσιοποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ.

Εύη Παπαευαγγέλου
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