
 
 

 
 
 

                                  

      Αθήνα,  14  Ιουνίου 2022 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       Αριθμ. Πρωτ. : 32872 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
      

Απόφαση  
Διευθύνοντος Συμβούλου  

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1705/23183/28.04.2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις 
ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Salinization of critical groundwater reserves in coastal 
Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use 
of integrated modelling and smart ICT tools”, με ακρωνύμιο MEDSAL και κωδικό ΓΓΕΚ, PRIMA 
2018-7.   

 

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 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) 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.». 

4. Τη διάταξη της παρ. 5, εδάφιο θ, της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος 

αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερησίας διατάξεως, τις 

αποφάσεις αυτές για έγκριση στο ΔΣ του Οργανισμού στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.  

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.  

7. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.   

8. Την αριθμ. 6 απόφαση της 19ης /14.12.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού, 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), όπως 

ισχύει, για το έτος 2022.  

9. Την αριθμ. 37 απόφαση της 3ης/24.02.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ, που αφορά στην έγκριση υλοποίησης 

του Έργου με τίτλο “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: 

Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and 

smart ICT tools”, με ακρωνύμιο MEDSAL και κωδικό ΓΓΕΚ, PRIMA 2018-7. 



 
 

 
 
 

                                  

10. Το τεχνικό δελτίο του  Έργου.  

11. Την αριθμ. 36 απόφαση της 5ης /10.04.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού, 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) για το 

προαναφερθέν Έργο.  

12. Το από 03.03.2022 αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης μίας 

(1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την ομαλή υλοποίηση του Έργου, που 

διαβιβάστηκε με το αριθμ. 841/12681/03.03.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων. 

13. Την αριθμ. 12771/09.03.2022, ΑΑ 1845, ΑΔΑ 9Ω0ΖΟΞ3Μ-ΨΘΤ απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 

#14.400,00# ευρώ και την αριθμ. 13362/09.03.2022 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης μέχρι 

του ποσού των #3.200,00# ευρώ για το έτος 2023.  

14. Την αριθμ. 36 απόφαση της 4ης /23.03.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, μετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προαναφερθέντος Έργου. 

15. Την αριθμ.  1705/23183/28.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

16. Τις προτάσεις που υπεβλήθησαν.  

17. Το από 19.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2035/27701/10.05.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

18. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η άμεση ανάθεση του έργου, προκειμένου να τηρηθεί το 

χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί  για την ομαλή υλοποίηση του Έργου, το οποίο λήγει τον 

Φεβρουάριο του 2023. 

 

 

Αποφασίζεται 

1. Η αποδοχή του από 19.05.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1705/23183/28.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο 

κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΥΡΙΑΜ ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 

Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η  μία (1)  πληρούσε όλους τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.   

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

3. Η ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στην Αικατερίνη-Μύριαμ Σαχσαμάνογλου, έργου με 

αντικείμενο τη: 

• Συμβολή στην ένταξη ισοτοπικών δεικτών και υδρογεωχημείας στην ολοκληρωμένη εννοιολογική 

προσέγγιση του έργου (Ενότητα Εργασίας 2).  

• Συμβολή στην επεξεργασία δεδομένων για την υδρογεωχημική μοντελοποίηση της υφαλμύρινσης 

στη πιλοτική περιοχή της Ροδόπης (Ενότητα Εργασίας 3).  

• Συμβολή  α) στην επεξεργασία δεδομένων για την επιλογή των Περιοχικών Κλιματικών Μοντέλων 

(RCM) για τις πιλοτικές περιοχές του έργου και στην επεξεργασία δεδομένων και ανάλυση τάσεων 

των κλιματικών προβολών, β) στην προσομοίωση και πρόβλεψη της εξέλιξης της υφαλμύρινσης 

στο υδροφόρο σύστημα της  πιλοτικής περιοχής της Ροδόπης, γ) στην αξιολόγηση των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στην αλατότητα των υπόγειων νερών και στα κρίσιμα στοιχεία του 

υδατικού ισοζυγίου στις πιλοτικές περιοχές του MEDSAL και, δ) στη  δημιουργία εκπαιδευτικού 

υλικού για τη λειτουργία και αξιοποίηση του διαδικτυακού Παρατηρητηρίου MEDSAL και 



 
 

 
 
 

                                  

εκπαιδευτικού υλικού για νέους επιστήμονες στα εργαλεία και τις μεθόδους MEDSAL (Ενότητα 

Εργασίας 4). 

• Συμβολή α) στην  ανασκόπηση του νομικού πλαισίου και διαχειριστικών θεμάτων παράκτιων 

υδροφόρων στην Μεσόγειο και β) ατη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στις 

δημόσιες εκδηλώσεις του έργου MEDSAL (Ενότητα Εργασίας 5). 

• Συμβολή στη συγγραφή των προβλεπόμενων παραδοτέων. 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση  θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες με έναρξη ισχύος από την  υπογραφή 

της. Το κόστος στης σύμβασης για το Έργο  ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων  

ευρώ (12.400€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αντισυμβαλλόμενου/ης, σε περίπτωση υπαγωγής 

του/της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών του/της αντισυμβαλλόμενου/ης.  

Τυχόν μετακινήσεις (ενδεικτικά έως 5 ανά έτος) που θα κριθούν αναγκαίες από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο στο πλαίσιο του Έργου για  δράσεις διαβούλευσης με τοπικούς φορείς,  τεχνικές 

συναντήσεις, διάχυση αποτελεσμάτων είναι επιλέξιμες και θα καταβληθούν επιπλέον του ως άνω 

ποσού με τη μορφή καταβολής των πιστοποιούμενων εξόδων ανά κατηγορία δαπάνης και μέχρι του 

ύψους που ορίζεται στην οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση εκκίνησης τη 

Θεσσαλονίκη.  

Κατά του πίνακα κατάταξης  επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, ΤΚ 57001, Θέρμη και θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Ένσταση κατά  του πίνακα  κατάταξης  της αριθμ. 32872/14.06.2022 απόφασης του διευθύνοντος 

Συμβούλου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 1705/23183/28.04.2022 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 η ανάδοχος για την υπογραφή της 

συμβάσης. 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.  

Η απόφαση επί του θέματος να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Η παρούσα θα εγκριθεί στη προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

     Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου  

          MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

            & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ  


