Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.18 12:41:02
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΞΝ9ΟΞ3Μ-Α2Σ

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 16η/15.11.2022

Αρ. Θέματος: 46

Θέμα: Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για
τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων συστημάτων
παραγωγής βιο-ενέργειας στη Κ. Μακεδονία για βιώσιμη και ανταγωνιστική
διαχείριση από επιχειρήσεις της αγροτοκτηνοτροφικής αλυσίδας» (ακρωνύμιο:
ENVITOOL).
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. Την παράγραφο Γ, του άρθρου 13 Α του νόμου 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258/08.12.2014) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ.8, του άρθρου 473 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄»,
του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), σύμφωνα με τις οποίες «Οι διατάξεις του
Κεφαλαίου ΚΖ΄ πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται …………….. καθώς και στους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών τους
προγραμμάτων………..».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 243 «Ομάδα Έργου Απασχόληση σε έργα/ προγράμματα», 244
«Διαδικασία πρόσκλησης» και 245 «Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων», του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ
Α’ 141/21.07.2022).
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8. Την αριθμ. 6 απόφαση της 19ης /14.12.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων για το έτος 2022.
9. Την αριθμ. 5095/08.10.2021 (ΑΔΑ ΩΞ4Ν7ΛΛ-7ΨΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας για την Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 20142020».
10. Την αριθμ. 48 Απόφαση της 3ης/01.03.2022 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τη Συγκρότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων
συστημάτων παραγωγής βιο-ενέργειας στη Κ. Μακεδονία για βιώσιμη και ανταγωνιστική
διαχείριση από επιχειρήσεις της αγροτοκτηνοτροφικής αλυσίδας» (ακρωνύμιο: ENVITOOL).
11. Το από 04.11.2022 αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα
σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο τις ανάγκες υλοποίησης του
ανωτέρω Έργου , που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 2624/59898/04.11.2022 έγγραφο του
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
12. Την αριθμ. 64732/07.12.2021, ΑΔΑ Ω0Δ6ΟΞ3Μ-ΡΙΔ απόφαση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης μέχρι του ποσού των #51.584,00# ευρώ για αμοιβή συμβάσεων το έτος 2023
και την αριθμ. 1921/12.01.2022 (ΑΑ 214 ΑΔΑ Ρ7Κ6ΟΞ3Μ-Ι47) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης ύψους #31.200,00# ευρώ για αμοιβή συμβάσεων το έτος 2022, στο πλαίσιο του
ανωτέρω Έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
13. Την αριθ. πρωτ. 60663/08.11.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

1.

2.
3.

Αποφασίζουμε
Την έγκριση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες
υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για περιβαλλοντική
και οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων συστημάτων παραγωγής βιο-ενέργειας στη Κ.
Μακεδονία για βιώσιμη και ανταγωνιστική διαχείριση από επιχειρήσεις της
αγροτοκτηνοτροφικής αλυσίδας» (ακρωνύμιο: ENVITOOL).
Την έγκριση του κειμένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αυτή
επισυνάπτεται στο Παράρτημα της εισήγησης
Την εξουσιοδότηση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας για την έκδοση και
δημοσιοποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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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