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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ζχοντασ υπόψθ τθν αρικμ. κεμ. 36 απόφαςθ τθσ 11θσ /09.09/2020 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ/ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ
εκδθλϊνει ενδιαφζρον για τθν υποβολι πρόταςθσ προσ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου
ιδιωτικοφ δικαίου, με φυςικό πρόςωπο, για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου με τίτλο: “Integrating
innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management-TechCare",
που χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μζςω του Προγράμματοσ Πλαιςίου “HORIZON 2020”.
υγκεκριμζνα ενδιαφζρεται για τθν υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου
ιδιωτικοφ δικαίου, με φυςικό πρόςωπο, ωσ εξισ:
Αντικείμενο
 υμμετοχι ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ καινοτόμων τεχνολογιϊν ςτθν
περιβαλλοντικι απόδοςθ και βιωςιμότθτα τθσ αλυςίδασ αξίασ (valuechain) ςτθν πρωτογενι
αγροτικι παραγωγι,
 Τποςτιριξθ ςτθν αναηιτθςθ, οργάνωςθ και καταγραφι ελλθνικισ και διεκνοφσ βιβλιογραφίασ,
ςχετικισ με το αντικείμενο του Ζργου,
 υμμετοχι ςτθ ςυγγραφι των εκκζςεων και των παραδοτζων του Ζργου,
 Τποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ του Ζργου,
 Τποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων και δράςεων διάχυςθσ/ανάδειξθσ των
αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο του Ζργου (workshops, conferences, trainingevents).
Απαραίτητα Προςόντα
 Πτυχίο/ Δίπλωμα ΑΕΙ Χθμικοφ Μθχανικοφ ι Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ, ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ,
 Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν με αντικείμενο ςχετικό με καινοτόμεσ τεχνολογίεσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ
αλλοδαπισ,
 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ,
 Γνϊςθ χριςθσ Η/Τ,
 Δθμοςιευμζνο ζργο ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε επιςτθμονικά περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ,
 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο.
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Επιθυμητά προςόντα





Εργαςιακι εμπειρία ςε ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα/ζργα ςτουσ τομείσ τθσ
περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και τθσ ευηωίασ των ηϊων,
υμμετοχι ςε επιςτθμονικά/διαχειριςτικά όργανα (π.χ. Committees, Boards κτλ.) ευρωπαϊκϊν
ερευνθτικϊν προγραμμάτων,
Καλι γνϊςθ 2θσ ευρωπαϊκισ ξζνθσ γλϊςςασ,
Εμπειρία ςε δράςεισ διάχυςθσ και ανάδειξθσ αποτελεςμάτων προγραμμάτων/ζργων (οργάνωςθ
θμερίδων, ομάδων ςυηιτθςθσ, προγραμμάτων κατάρτιςθσ) με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ τθσ
περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και τθσ ευηωίασ των ηϊων.

Η καταρτικθςόμενθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 30.06.2022. Σο
κόςτοσ για το Ζργο ανζρχεται ςτο ποςό των 54.560,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων
κρατιςεων, φόρων κακϊσ και τυχόν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αναδόχου και αντιςυμβαλλόμενου, ςε
περίπτωςθ υπαγωγισ του αναδόχου ςτο άρκρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβι κα καταβλθκεί με
τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν του αντιςυμβαλλόμενου.
Για τθν πραγμάτωςθ του ζργου, παρζχεται θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ αυτοφ μερικά ι ολικά ςτουσ χϊρουσ
και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ινςτιτοφτου Κτθνιατρικϊν Ερευνϊν ι όπου αλλοφ επιβάλλουν οι ανάγκεσ του
Ζργου.

Συχόν μετακινιςεισ (ενδεικτικά ζωσ 12 ανά ζτοσ) που κα κρικοφν αναγκαίεσ από τθν Επιςτθμονικά
Τπεφκυνθ ςτο πλαίςιο του Ζργου για ςυναντιςεισ εργαςίασ με τουσ εταίρουσ του Ζργου, για ςυναντιςεισ
με παραγωγοφσ, κακϊσ και για ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια/workshops/trainingevents κα καταβλθκοφν
επιπλζον του ωσ άνω ποςοφ με τθ μορφι καταβολισ των πιςτοποιοφμενων εξόδων ανά κατθγορία
δαπάνθσ και μζχρι του φψουσ που ορίηεται ςτθν οδοιπορικι πολιτικι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ με βάςθ
εκκίνθςθσ τθ Θεςςαλονίκθ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Όςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, καλοφνται να υποβάλουν εγγράφωσ πρόταςθ για
ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, κατ' άρκρο 681 ΑΚ, μζχρι και τθν 08/10/2020 και ϊρα 14:30, ςε
κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Για την αριθμ. 1883/48938/22-09-2020 Πρόςκληςη εκδήλωςησ
Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ». Η πρόταςθ υποβάλλεται ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου Κτθνιατρικϊν
Ερευνϊν, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ,
ςτθν περιοχι τθσ Ελλθνικισ Γεωργικισ χολισ, Κτιμα Θζρμθσ-57001 Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, Σ.Θ. 60272.
Προτάςεισ που κα παραλθφκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Δρ Ευαγγελία ωςςίδου,
Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του Ζργου (τθλ.: 2310365383) και ςτθ Γραμματεία (κα Αγγελικι Νωτοφδα, τθλ.
2310 36.53.70,80,90).
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Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΗΣΡΑ να ςυνάψει ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του
αντιςυμβαλλομζνου κακϊσ και πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 4 αντίςτοιχα του π.δ. 164/2004
«Απαγορεφονται οι διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, που καταρτίηονται και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ
και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ θ παρεμφερείσ όρουσ
εργαςίασ, εφόςον μεταξφ των ςυμβάςεων αυτών μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριών
μθνών», «Σε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των διαδοχικών ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτεροσ
των τριών, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του επόμενου άρκρου» και με το άρκρο 6,
παράγραφοσ 1, «Συμβάςεισ που καταρτίηονται διαδοχικώσ και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ και
του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ όρουσ
εργαςίασ, απαγορεφεται να υπερβαίνουν τουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ ςε ςυνολικό χρόνο διάρκειασ τθσ
απαςχόλθςθσ, είτε ςυνάπτονται κατ' εφαρμογιν του προθγοφμενου άρκρου είτε ςυνάπτονται κατ'
εφαρμογιν άλλων διατάξεων τθσ κειμζνθσ νομοκεςίασ», επιςθμαίνεται ότι δεν κα πρζπει να ςυντρζχουν οι
ανωτζρω απαγορεφςεισ ςτα πρόςωπα των ενδιαφερομζνων που κα υποβάλλουν πρόταςθ, υπολογιηόμενθσ
και τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.










ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα και τίτλουσ ςπουδϊν, όπωσ και τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ εφόςον αυτά
αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
προτάςεων. θμειϊνεται ότι για τθν απόδειξθ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων προςόντων
ακολουκοφνται οι διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’ 05.03.2001) όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν.
Η πρόταςθ που υποβάλλεται πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον
ενδιαφερόμενο. ε αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται από
τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Η ευκφνθ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ πρόταςθσ είναι αποκλειςτικά
του ενδιαφερόμενου.
Τποβλθκείςα πρόταςθ, θ οποία δεν πλθροί τα απαραίτθτα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ,
απορρίπτεται, αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.
ε περίπτωςθ που ο επιλεχκείσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι παραιτθκεί κατά
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ μπορεί να προβεί ςτθ ανάκεςθ του ζργου και ςτθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ με τον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ ενδιαφερόμενο.
ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ανταποκρίνεται πλθμμελϊσ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
ι τθσ ςφμβαςισ του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει τθ
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αηθμίωσ και να προβεί ςε αντικατάςταςι του με τον επόμενο κατά ςειρά
κατάταξθσ ενδιαφερόμενο.
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Οι ενδιαφερόμενοι που ςυνάπτουν ςφμβαςθ λόγω αντικατάςταςθσ ι αποχϊρθςθσ αναδόχου κα
απαςχολθκοφν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ με το αντίςτοιχο για το ζργο κόςτοσ.
Επιςθμαίνεται ότι εάν οι προτάςεισ που επιλεχκοφν αφοροφν δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, οι
ενδιαφερόμενοι ζχουν προςωπικι ευκφνθ τιρθςθσ των προχποκζςεων του άρκρου31 του Ν.
3528/2007, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
Η παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιό τθσ, χωρίσ ζκαςτοσ
ενδιαφερόμενοσ να διατθρεί οποιαδιποτε αξίωςθ ζναντι του Οργανιςμοφ.
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ ακολουκεί όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτζσ ορίηονται από το νζο Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα (2016/679/ΕΕ) και τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. Η επεξεργαςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των ενδιαφερομζνων πραγματοποιείται αποκλειςτικά για τισ
ανάγκεσ και τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σα ωσ άνω δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα δε διαβιβάηονται, κοινοποιοφνται, ανακοινϊνονται ςε τρίτουσ και δεν κακίςτανται
προςβάςιμα ςε αυτοφσ, εκτόσ εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ι είναι απαραίτθτο για ςκοποφσ
άςκθςθσ, κεμελίωςθσ ι υπεράςπιςθσ δικαιϊματοσ κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό ι/και ςτθν
κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. τθν τελευταία περίπτωςθ θ διαβίβαςθ,
κοινοποίθςθ, ανακοίνωςθ ι παροχι πρόςβαςθσ περιορίηεται ςτα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ των
προτάςεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και τα ςχετικά
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μόνο για το διάςτθμα που απαιτείται για τθν
εκπλιρωςθ του ωσ άνω ςκοποφ τθσ επεξεργαςίασ (ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ).
Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά διατθροφνται και
φςτερα από το διάςτθμα αυτό, εφόςον αυτό απαιτείται από το νόμο ι είναι απαραίτθτο για τθ
κεμελίωςθ, άςκθςθ ι/και υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να
ανακαλζςουν οποτεδιποτε τθν πρόταςι τουσ και κατά ςυνζπεια τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθν
επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Η υποβολι πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ιςοδυναμεί με πλιρθ αποδοχι των
όρων διενζργειασ αυτισ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1. Ζντυπο υποβολισ πρόταςθσ ορκϊσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο.
2. Αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο των κρίςιμων
ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ
του κατόχου).
3. Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν. Εφόςον αυτά ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται:
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ) ι πράξθ αναγνϊριςθσ από το
ΔΙΚΑΣΑ, για τθν ιςοτιμία του τίτλου, που να ζχει εκδοκεί μζχρι και τθν τελευταία θμζρα τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων.
Οποιαδιποτε ζγγραφα πιςτοποιοφν το δθμοςιευμζνο επιςτθμονικό ζργο ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε
επιςτθμονικά περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ.
Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ απόδειξθσ γνϊςθσ ξζνθσ/ξζνων γλϊςςασ/γλωςςϊν.
Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ χριςθσ Η/Τ.
Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι αντίγραφο βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο οικείο
επιμελθτιριο ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερόμενου περί τθσ μθ φπαρξθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ.
Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (ςυμβάςεισ, βεβαιϊςεισ κ.λπ. από όπου
να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα και το αντικείμενο απαςχόλθςθσ).
Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ (αντίγραφο πτυχιακισ/μεταπτυχιακισ εργαςίασ,
βεβαίωςθ από τον επιβλζποντα ζρευνασ / πρακτικισ άςκθςθσ κλπ) από όπου προκφπτει το χρονικό
διάςτθμα και θ εμπειρία.
Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι: α) ςε πικανι επιλογι για τθν αρικμ.1883/48938/22-09-2020 Πρόςκλθςθ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δεν κα ςυντρζχουν οι απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου 1 και 4, του
άρκρου 5, κακϊσ και τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των
εγγράφων απόδειξθσ των ηθτοφμενων προςόντων και όλα τα ςχετικά λοιπά ςυνοδευτικά ζγγραφα,
που επιςυνάπτονται ςτθν πρόταςι μου, αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχω
ςτθν κατοχι μου.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, που ορίςτθκε με τθν αρικμ. 36 απόφαςθ τθσ 11θσ /09.09.2020 υνεδρίαςθσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ αφοφ ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων με τα
δικαιολογθτικά και ςυντάξει τον πίνακα κατάταξθσ των προτάςεων κατά φκίνουςα ςειρά, ειςθγείται (διά
του οικείου Διευκυντι και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ) ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο
αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και του πίνακα κατάταξθσ. Η ςχετικι
απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ.
Κατά του πίνακα κατάταξθσ επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων
θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ. Η
άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με κατάκεςι τθσ ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου Κτθνιατρικϊν Ερευνϊν, τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ, ςτθν περιοχι
τθσ Ελλθνικισ Γεωργικισ χολισ, Κτιμα Θζρμθσ-57001 Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, Σ.Θ. 60272και κα πρζπει να
φζρει τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ κατά του πίνακα κατάταξθσ τθσ αρικμ. 36 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ που αφορά ςτθν αρικμ.1883/48938/22-09-2020 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ». Ενςτάςεισ που κα παραλθφκοφν μετά τθν παρζλευςθ των πζντε (5)
εργαςίμων θμερϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ και εφόςον δεν
ζχουν υπάρξει ενςτάςεισ, ο πίνακασ κατάταξθσ οριςτικοποιείται και καλείται ο ανάδοχοσ για τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ ενςτάςεων, θ Επιτροπι Ενςτάςεων, που ζχει οριςτεί με τθν αρικμ. 29
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Απόφαςθ τθσ 153θσ/5-12-2019 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τισ εξετάηει και εκφράηει
αιτιολογθμζνα τθν άποψι τθσ, με βάςθ τθν οποία το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του
πρακτικοφ τθσ και οριςτικοποιεί τον πίνακα κατάταξθσ. Η ςχετικι απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και
ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ και καλείται ο ανάδοχοσ να αναλάβει το ζργο και να υπογράψει τθ
ςχετικι ςφμβαςθ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ δεν αποδεχτεί, θ ανάκεςθ του ζργου γίνεται ςτον αμζςωσ
επόμενο, ςφμφωνα με τον πίνακα κατάταξθσ.

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Κτθνιατρικϊν Ερευνϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, www.vri.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr και ςτθ
ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Ο Διευθυντήσ

Δρ Αντώνιοσ Ζδράγκασ
Διευθυντήσ Ερευνών
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