
 

 

    
           Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2014 

           Α.Π.: 7984 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ” – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη  τριών συμβάσεων μίσθωσης  έργου 

ιδιωτικού δικαίου,  με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων 

Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)».   

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο: 

 

1. Την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών στις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης των 

υποέργων της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων 

Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)» σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του 

οικονομικού αντικειμένου, της χρηματοοικονομικής ροής και απορρόφησης των πιστώσεων και πιο 

συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες:  

 στη λογιστική καταχώρηση των παραστατικών των άμεσων και έμμεσων δαπανών της Πράξης 

και στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής  

 στη δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση έως 165 λογιστικών μερίδων (μία για κάθε έργο ΕΤΑΚ 

καθώς και μίας για τις υπόλοιπες δαπάνες της Πράξης) 

 στον επιμερισμό και υπολογισμό των έμμεσων δαπανών της Πράξης 

 στην παρακολούθηση της εκταμίευσης των πληρωμών της Πράξης.  

 στην παρακολούθηση του ειδικού λογαριασμού της Πράξης.  

 στην τήρηση των  διαδικασιών των προμηθειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων προόδου των Υποέργων 

  

Απαιτούμενα προσόντα : 

1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. 

2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην οικονομική διαχείριση, 
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παρακολούθηση και αποτίμηση του οικονομικού αντικειμένου αναπτυξιακών, ερευνητικών και 

άλλων προγραμμάτων ή έργων . 

3. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία  τουλάχιστον ενός (1) έτους σε λογιστικά πακέτα διαχείρισης 

έργων (κατά προτίμηση της OPEN  TECHNOLOGY SERVICES “OTS”). 

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παρακολούθηση 

προγραμμάτων Γ' ΚΠΣ, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, και ευρωπαϊκών  προγραμμάτων . 

5. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών. 

6. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . 

7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ( πρώτου ή δευτέρου βαθμού) θα συνεκτιμηθεί.  

 
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης  έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31-12-

2015. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται  στα 25.200, 00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

2. Την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών στις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης των 

υποέργων της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων 

Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)» σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου και πιο συγκεκριμένα υποστηρικτικές υπηρεσίες: 

 στην παρακολούθηση της  πορείας του φυσικού αντικειμένου, 

 στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων αρχείων τεκμηρίωσης της Πράξης, 

 στην  επεξεργασία των στοιχείων προόδου και στη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών αναφορών 

των έργων ΕΤΑΚ και των Υποέργων της Πράξης  

 στην ηλεκτρονική καταχώρηση  των παραδοτέων του φυσικού αντικειμένου, 

 στην καταγραφή των Πρακτικών των τριών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης  

 στην ομαδοποίηση θεματικών ενοτήτων για τη διοργάνωση των ημερίδων επιμόρφωσης και 

στην κατάρτιση των προγραμμάτων τους   
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 Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Πτυχίο Γεωτεχνικών Επιστημών 

2. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου βαθμού. 

3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση 

προγραμμάτων/έργων ΕΣΠΑ και με αποδεδειγμένη γνώση στατιστικών πακέτων επεξεργασίας 

και αξιολόγησης αποτελεσμάτων έρευνας.  

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 

31-12-2015. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται  στα 25.200, 00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

3. Την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών των υποέργων της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων 

Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)» σε ό,τι αφορά στη 

διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων  και πιο συγκεκριμένα υποστηρικτικές 

υπηρεσίες: 

  στη διοργάνωση ημερίδων επιμόρφωσης των Ωφελουμένων και της παραγωγικής βάσης,  

  στην προετοιμασία προγραμμάτων επιμόρφωσης Παραγωγικής Βάσης  (αγροτών, 

κτηνοτρόφων, αλιέων, μεταποιητών, εμπόρων κ.λπ.), σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα και 

αποτελέσματα των έργων  ΕΤΑΚ, 

  στη σύνταξη και έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής στις ημερίδες και βεβαιώσεων επιμόρφωσης  

  στην τήρηση αρχείου  επικοινωνίας των Ωφελούμενων & υπηρεσιακών  φορέων με την 

παραγωγική βάση  

  στη σύνταξη των Εγχειριδίων  Εφαρμογής έργων ΕΤΑΚ  

  στη σύνταξη Οδηγού Εκλαΐκευσης έργων ΕΤΑΚ  

  στον σχεδιασμό ενημερωτικών φυλλαδίων  

  στην ενημέρωση και παρακολούθηση του ιστοτόπου  της Πράξης όπου θα συμπεριλαμβάνονται  

π.χ.  εκδόσεις,  εκλαϊκευμένες εκδοχές των ΤΔΕ ΕΤΑΚ, κατά περίπτωση τα γενικά παραδοτέα 
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της Πράξης και τα ειδικά των υποέργων της Πράξης και των έργων ΕΤΑΚ. μηνιαίες αναφορές 

επισκεψιμότητας του ιστοτόπου από την υπηρεσία του Google analytics και τελική αναφορά 

επισκεψιμότητας για το σύνολο της Πράξης 

  στη σύνταξη  και παρακολούθηση του  κατάλογου των ερωταπαντήσεων που θα προκύψουν 

από την σχετική φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου, για το σύνολο της Πράξης. 

 

     Απαιτούμενα προσόντα:  

1.  Πτυχίο Γεωτεχνικών Επιστημών. 

2. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου βαθμού. 

3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διάχυση αποτελεσμάτων 

προγραμμάτων/έργων ΕΣΠΑ.  

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους). 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 

31-12-2015. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται  στα 25.200, 00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για 

σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ,  μέχρι και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου  και ώρα 

15.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». Η πρόταση  υποβάλλεται  στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, 

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, 15125 

Μαρούσι.  Προτάσεις  που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν 

αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

210-8175435 (κ. Έλενα Λατούδη) ή στο 210-8175407 (κ. Μαρία Χατζή).   

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα 
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επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια 

ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. 

 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, 

φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός 

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από 

το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται. 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών όπου 

απαιτείται. 

4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής  εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από 

όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).  

5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. 

6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό  έργο. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των φακέλων των υποψηφίων με τα 

δικαιολογητικά και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα 

με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, αυτός θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου 

Αμαρουσίου, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας- ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και 

θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   
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Κατά του πίνακα  επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στη 

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, 15125 Μαρούσι 

και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην 

αριθμ.7984/4-12-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Μετά τη λήξη της παραπάνω 

προθεσμίας και  εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα καταρτίσει τον τελικό 

πίνακα των αναδόχων και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών. Σε περίπτωση 

ενστάσεων  και  αφού η αρμόδια επιτροπή  εξετάσει τις ενστάσεις και  εκφράσει αιτιολογημένα την 

άποψή της,  το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει τον οριστικό πίνακα των αναδόχων και θα 

αποφασίσει την ανάθεση έργου στους αναδόχους. 

Μετά την έκδοση της  απόφασης ανάθεσης  έργου καλείται  ο ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το 

έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση 

αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο κατά περίπτωση 

επιλαχόντα.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί : α) στα γραφεία της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, 15125 Μαρούσι και  β) στο Δήμο 

Αμαρουσίου και θα αναρτηθεί α) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και β) στην 

ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

 

                Δρ Κωνσταντίνος Γ. Μαλλίδης  
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