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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 17η/06.12.2022    Αρ. Θέματος: 43 

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2607/59227/02.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Nature based solutions for 

prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με 

ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799) του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-

border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-

2020”. 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. 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 
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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).   

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. 04 εκτός ημερ. διατ. απόφαση της 09ης/28.07.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 38743/13.07.2022 (ΑΔΑ 6ΜΕΚΟΞ3Μ-ΟΝΒ) 

Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του έργου με 

τίτλο: «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross 

border area» με ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799) του Προγράμματος Interreg IPA II 

Cross-border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020” με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών 

χωρών.  

10. Το από  28.09.2022 αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης  μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο τις ανάγκες υλοποίησης του 

ανωτέρω Έργου, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.  2452/55239/12.10.2022 έγγραφο του 

Ινστιτούτου  Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.     

11. Την αριθμ. 48806/13.09.2022, ΑΔΑ Ψ729ΟΞ3Μ-ΑΧ7 απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης μέχρι του  ποσού των #18.000,00# ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης το έτος 

2023 στο πλαίσιο του Έργου «Nature based solutions for prevention and mitigation of 

natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799) του 

Προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece- Republic of 

North Macedonia 2014-2020”του Ινστιτούτου  Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων.   

12. Την αριθμ. 45 απόφαση της 14ης/25.10.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 244, του ν. 

4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022) για το Έργο «Nature based solutions for prevention 

and mitigation of natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 

5066799) του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece- 

Republic of North Macedonia 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης 

μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησής του. 

13. Την αριθμ. 2607/59227/02.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

14. Την πρόταση  που υποβλήθηκε. 

15. Το από 16.11.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2715/62877/18.11.2022  έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων. 
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16. Την αριθ. πρωτ. 64107/23.11.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την αποδοχή του από 16.11.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων 

της αριθμ. 2607/59227/02.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 

το οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚ 

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

Πρόσκλησης. Πληρούσε όλα τα απαραίτητα αλλά και τα επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης, 

συγκεντρώνοντας 100 μόρια.  

 

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

 

3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο:  

• Μέρος του Παραδοτέου 4.1.1Preparatory actions (plant propagation, development of 

plants and soil assessment) και ειδικότερα επιστημονικές υπηρεσίες για την προετοιμασία 

των πειραμάτων για πέντε ανθρωπομήνες και αμοιβή εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 

ευρώ).  

• Μέρος του Παραδοτέου 4.1.2 Assessment of plants for the immediate ecosystem's 

regeneration after forest fires και ειδικότερα την μέτρηση φυσιολογικών παραμέτρων 

στα υπό μελέτη είδη για πέντε ανθρωπομήνες και αμοιβή εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 

ευρώ).  

 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει και να πραγματοποιήσει 

πειράματα αναπαραγωγής και αξιολόγησης της φυσιολογίας και ανάπτυξης επιλεγμένων 

ειδών ως προς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (αβιοτικές καταπονήσεις) που 

επιβαρύνουν μια πληγείσα περιοχή όπως αυτοί περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του 

έργου. Στα  πειράματα θα αξιολογηθούν είδη φυτών, με τα οποία θα εξετασθεί αν θα είναι 

εφικτή η άμεση αλλά και υπό ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο αποκατάσταση των 

πληγέντων δασικών εκτάσεων από πυρκαγιά. Τα πειράματα θα διεξαχθούν ταυτόχρονα και 

θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών εντός της περιόδου του έργου. Ταυτοχρόνως, ο 

ανάδοχος, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να συμμετέχει και στις εργασίες συγκριτικής 

αξιολόγησης ποιότητας εδάφους διαταραγμένης – αδιατάρακτης περιοχής, όπως αυτή 

περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε περεταίρω εργασία 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων και οι 

παρατηρήσεις της ανάπτυξης των ειδών θα είναι διαθέσιμα (μεταφορά τεχνογνωσίας) σε 

όλους τους εταίρους της Ελλάδας και της χώρας-εταίρου, καθώς επίσης θα γίνει 

επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,    
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με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έως 10 μήνες από την υπογραφή της 

στον Ελευθέριο Καραπατζάκ  έναντι του ποσού των #18.000,00# 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. 

 

Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 

• Διενέργεια, παρακολούθηση και αξιολόγηση πειραμάτων φυσιολογίας σε συνεργασία με 

την επιστημονική ομάδα του ΙΓΒΦΠ με τεκμηρίωση της διαδικασίας, με φωτογραφικό 

υλικό και παράδοση μιας τελικής έκθεσης σε ένα (1) αντίτυπο και σε ψηφιακή μορφή και 

τέσσερις ενδιάμεσες δίμηνες εκθέσεις. Στην τελική έκθεση, θα παρουσιάζονται οι 

εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο καθενός από τα δυο παραδοτέα του έργου 4.1.1 

και 4.1.2.  

 

Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/στην ανάδοχο να εκτελεί το 

ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτο 

Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου.  

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις.  

 

Οι υποψήφιοι/-ες έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά του πίνακα κατάταξής τους εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 

στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458 και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση 

κατά της αριθμ. 43 απόφασης της 17ης/06.12.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 2607/59227/02.11.2022 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/η 

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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