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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

    Σν Ινζηιηούηο Δλιάς, Τποηροπικών Φσηών & Αμπέλοσ (Υανιά) ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ εθδειώλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο 

πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA» ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ  Δσρωπαϊκή Δπιηροπή.  

    πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο (1) ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θπζηθό πξόζσπν, ειεύζεξν επαγγεικαηία, κε αληηθείκελν 

έξγνπ: 

Μεηξήζεηο αληαιιαγήο αεξίσλ θπηνύ θαη εδάθνπο, κεηξήζεηο εδαθηθήο πγξαζίαο, 

εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο θπηηθώλ ηζηώλ, δεηγκαηνιεςίεο θαη κεηξήζεηο ζηνλ πεηξακαηηθό 

αγξό θαη ζηηο πεξηνρέο Πεδώλ Ν. Ηξαθιείνπ, Μεξακβέιινπ Ν. Λαζηζίνπ θαη Υώξαο Ν. 

Μεζζελίαο, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεύζεηο θαη δξάζεηο πξνβνιήο θαη δηθηύσζεο ηνπ έξγνπ, 

ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηερληθώλ εθζέζεσλ (C.2.2. Σειηθή αμηνιόγεζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ 

παξεκβάζεσλ αλαθύθισζεο  ηεο νξγαληθήο νπζίαο, έσο ηηο 30/9/2017, C.3.2. Σειηθή 

αμηνιόγεζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ, βειηίσζεο ηεο απηόρζνλεο ρισξίδαο, 

θιαδέκαηνο, αθαιιηέξγεηαο, έσο ηηο 30/9/2017, Δηήζηα έθζεζε επηζηξνθήο άλζξαθα ζηνπο 

ειαηώλεο έσο 31/3/2017). Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία θπηνπαζνγόλσλ 

νξγαληζκώλ ζε δείγκαηα θπηηθώλ ηζηώλ ειηάο, θνκπόζη θαη εδάθνπο. Δπεμεξγαζία θαη 

εξκελεία θαηαγξαθώλ ζπκπησκάησλ ζε 120 ειαηώλεο ζηηο πεξηνρέο Πεδώλ Ν. Ηξαθιείνπ, 

Μεξακβέιινπ Ν. Λαζηζίνπ θαη Υώξαο Ν. Μεζζελίαο. ύληαμε ηερληθήο έθζεζεο αμηνιόγεζεο 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειαηνδέληξσλ, έσο ηηο 30/7/2017. 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Πηπρίν Γεσπνλίαο Π.Δ., 

 κεηαπηπρηαθό,  

 άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο,  

 εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα,  

 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο (γηα ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο) 
 
ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Η θαηνρή ζρεηηθνύ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο   

 ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ. 

 
Η θαηαξηηζεζόκελε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 

30/9/2017. Σν πνζό ηεο ακνηβήο γηα ην αλαηηζέκελν έξγν νξίδεηαη ζηα 18.000 Δσρώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί δε, κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ 

αληηζπκβαιιόκελνπ (2016: 3.000 Δσρώ = 2.419,35 + ΦΠΑ 580,65, 2017: 15.000 Δσρώ = 

12.096,77 + ΦΠΑ 2.903,23). 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ   

    Όζνη επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινύληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο 

ΑΔΑ: ΩΝ0ΦΟΞ3Μ-ΩΚΗ



 

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, 73100 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83472,  FAX: 28210 93963 ,  E-mail: admin@nagref-cha.gr 

 

 

πξόηαζε γηα ζύλαςε ζύκβαζεο  κίζζσζεο έξγνπ, θαη' άξζξν 681 ΑΚ, μέτρι και ηην Σρίηη 11 

Οκηωβρίοσ 2016 και ώρα 14:00 μ.μ., ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Για ηην αριθμ. 1297/28-

09-2016 Πρόζκληζη εκδήλωζης Δνδιαθέρονηος». Η πξόηαζε  ππνβάιιεηαη  ζηα γξαθεία ηνπ 

Ινζηιηούηοσ Δλιάς, Τποηροπικών Φσηών & Αμπέλοσ  ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ «ΓΗΜΗΣΡΑ», Λ. Καραμανλή 167, 

Αγροκήπιο, Σ.Κ. 73100, Υανιά.  

  Οη πξνηάζεηο, πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνύλ κε ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί κέρξη 

ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο  

 
Σν ένησπο πρόηαζης  κπνξνύλ λα ην αλαδεηήζνπλ  ζηελ ζειίδα ηνπ ΙΔΛΤΑ http://www.nagref-

cha.gr/ ή κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε κα. Καλενηάκη Παπαδιώ, ηηλ. 2810-302318. 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ Γρ Γεώργιο 

Κοσμπούρη  (ηηλ.: 28210 83431) γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβεη  θαη ζηελ κα Π. Καλενηάκη (ηηλ.: 2810 302 318) γηα δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεύεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη δελ γελλά 

δηθαηώκαηα πξνζδνθίαο. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ -ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα επηινγήο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζώο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Γεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ. 

164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ 

ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ε 

παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα 

κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «Σε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «Σπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη 

δηαδνρηθώο θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή 

παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο, είηε 

ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ 

δηαηάμεωλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο», επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ  

απαγνξεύζεηο ζηα πξόζσπα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε, ππνινγηδόκελεο 

θαη ηελ ππό αλάζεζε ζύκβαζεο.  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ειιείςεη ηαπηόηεηαο, 

θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ όπνπ αλαθέξνληαη ν 

αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ).  
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2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ. Δθόζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή 

απαηηείηαη: πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν από ην 

Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) ή πξάμε αλαγλώξηζεο από ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ 

λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

3. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ απόδεημεο μέλεο γιώζζαο. 

4. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ζπκβάζεηο, βεβαηώζεηο θ.ιπ. 

από όπνπ λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο).  

5. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ζύληνκν). 

6.  Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (γηα ηνπο άξξελεο 

ππνςεθίνπο) 

7. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνηνύλ ην ηπρόλ επηζηεκνληθό  έξγν. 

8. Τπεύζπλε Γήισζε, όηη ζε πηζαλή επηινγή γηα ηελ αξηζκ. 1297/28-09-2016 Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα ζπληξέρνπλ νη απαγνξεύζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 4, 

ηνπ άξζξνπ 5, θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 164/2004. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ησλ πξνηάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηε ζύληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά 

θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπο, ε Γηεπζύληξηα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ  ζα θαηαξηίζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα 

θαηάηαμεο  θαη ζα εθδώζεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάζεζεο εξγαζηώλ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr.  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απόθαζεο αλάζεζεο έξγνπ θαιείηαη ν αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο θαηά πεξίπησζε 

αλαδόρνπο δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν, ζύκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα θαηάηαμεο..  

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα ηνηρνθνιιεζεί: α) ζηα γξαθεία ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Λ. Καξακαλιή 167, Αγξνθήπην, Σ.Κ. 73100, Υαληά θαη  β) ζην Γήκν Υαλίσλ θαη ζα 

αλαξηεζεί α) ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη β) ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο-ΓΗΜΗΣΡΑ, www.elgo.gr  , 

www.nagref-cha.gr.. 

Η Γ/ληξηα 

 

Γξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ 

Σαθηηθή Δξεπλήηξηα 
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