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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 10η/09.09.2022    Αρ. Θέματος: 47  

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2994/40390/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη 

μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου για τις ανάγκες  υλοποίησης του Έργου 

“Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain 

future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041),  που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «PRIMA».  

 

 

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 του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού 

προσωπικού Αποδοχές» και διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

Κεφαλαίου Η΄» του ν. 4485/2017 (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 Α’ 38/02.03.2018).  
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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. 22 απόφαση της 8ης /07.05.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου “Learning and action alliances for Nexus 

environments in an uncertain future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041). 

10. Την αριθμ. 37 απόφαση της 17ης /17.11.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για το ανωτέρω Έργο.    

11. Το από 22.06.2022 σημείωμα των επιστημονικά υπευθύνων, με το οποίο αιτούνται τη 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης 

του προαναφερθέντος Έργου, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 2514/35474/22.06.2022 

έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

12. Την αριθμ. 33273/20.06.2022, ΑΑ 3198, ΑΔΑ 643Ο0Ξ3Μ-ΒΙΒ, απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης ύψους #6.675,00# ευρώ και την αριθμ 34022/20.06.2022,  ΑΔΑ Ω8ΟΩΟΞ3Μ-ΣΙ0 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους #35.600,00# ευρώ για τα έτη 2023 και 

2024.  

13. Την αριθμ. 34 απόφαση της 8ης /13.07.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία εγκρίθηκε η  σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, 

μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για τις ανάγκες υλοποίησης του 

προαναφερθέντος Έργου.  

14. Την αριθμ. 2994/40390/21.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

15. Την πρόταση που υπεβλήθη. 

16. Το από 11.08.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

3269/44185/11.08.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

17. Την αριθ. πρωτ. 45174/23.08.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την αποδοχή του από 11.08.2022 πρακτικού ης Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2994/40390/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης:  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ 

Σημειώνεται ότι υπεβλήθη μόνο μία (1) πρόταση και η οποία πληρούσε όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης.  

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 

3. Την ανάθεση, στην Άννα Χατζή, έργου με αντικείμενο με  αντικείμενο τη συμβολή : 

• Στην ανάπτυξη κι εφαρμογή των δράσεων επαφής κι αλληλεπίδρασης με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς (Learning Action Alliances, Πακέτο Εργασίας WP2). 

• Στην αναγνώριση του πλαισίου διακυβέρνησης και πολιτικής του Συμπλέγματος (NEXUS) 

Water-Ecosystems-Food-Climate (WEFC) και τη διαμόρφωση σχετικών σεναρίων 

(Πακέτο Εργασίας WP3). 
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• Στη διαμόρφωση δεικτών εκτίμησης και ανάλυσης του Συμπλέγματος WEFC, καθώς και 

τη διαμόρφωση της συμμετοχικής μοντελοποίησης των δυναμικών του συστήματος 

αυτού (participatory system dynamics modeling) (Πακέτο Εργασίας WP4).  

• Στην αναγνώριση και τον σχεδιασμό λύσεων φυσικής βάσης (nature-based solutions) για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων του Συμπλέγματος WEFC (Πακέτο Εργασίας WP5). 

• Στην τεχνο-οικονομική ανάλυση και τις σχετικές δράσεις του έργου (Πακέτο Eργασίας 

WP6).  

• Στην ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 

Έργου (Πακέτο Eργασίας WP7).  

• Στην πιλοτική εφαρμογή των μεθοδολογιών του έργου LENSES στις 2 επιλεγμένες 

υπολεκάνες που βρίσκονται στο Δέλτα του Πηνειού και στο Υδρολογικού Παρατηρητήριο 

του Πηνειού (περιοχή Αγιάς Λάρισας) (Πακέτο Eργασίας WP8). 

• Στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου LENSES (Πακέτο Eργασίας WP9). 

• Στην ανάπτυξη κι εκτέλεση υδρολογικών/υδρογεωλογικών μοντέλων (ενδεικτικά SWAT, 

MODFLOW) που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP4, WP5 και 

WP8. 

• Στην προετοιμασία των αναφορών και παραδοτέων όλων των παραπάνω αντικειμένων. 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια  έως 30.04.2024 με εκτιμώμενη ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της στις  03.10.2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου. Το 

κόστος της σύμβασης για το Έργο LENSES ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα δύο 

χιλιάδων, διακοσίων  εβδομήντα πέντε ευρώ (42.275,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου 

και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 

4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 

αντισυμβαλλόμενης.   

Τυχόν μετακινήσεις (ενδεικτικά έως 10 ανά έτος) που θα κριθούν αναγκαίες από τους 

Επιστημονικά Υπεύθυνους στο πλαίσιο του Έργου (π.χ.  για συναντήσεις εργασίας με τους 

εταίρους του Έργου και τους εμπλεκόμενους φορείς, την συλλογή δεδομένων και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου) είναι επιλέξιμες και τα έξοδα αυτών θα 

καταβληθούν επιπλέον του άνω ποσού με τη μορφή καταβολής των  πιστοποιούμενων 

εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι του ύψους που ορίζεται στην οδοιπορική πολιτική 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Σημειώνεται ότι ο/η ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και του 

μέσου μετακίνησης προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου.  

 

Κατά του πίνακα  κατάταξης  της παρούσης  επιτρέπεται  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 στο Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων), οδός: Γοργοποτάμου, Σίνδος, 

ΤΚ 57400 και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά  του πίνακα  κατάταξης της αριθμ. 

47 απόφασης της 10ης/09.09.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 2994/40390/21.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις  που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση 

των πέντε (5) εργασίμων ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω 

προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και 
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καλείται η 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/η ανάδοχος να αναλάβει  το έργο και να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον/στην 

αμέσως επόμενο/η, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  

  

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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