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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ 

 
Το Ινςτιτοφτο Μεςογειακϊν Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων & Τεχνολογίασ Δαςικϊν Προϊόντων που εδρεφει 
ςτα Ιλίςια, τζρμα Αλκμάνοσ, Ακινα, λαμβάνοντασ υπόψθ: 
α) Τον Κανονιςμό Προμθκειϊν του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β) Το με αρικ. πρωτ. 504/11-04-2013 υπθρεςιακό ςθμείωμα των Επιςτθμονικϊν Υπευκφνων των Ζργων 

«Αντιμετώπιςη τησ αςθζνειασ του μεταχρωματικοφ ζλκουσ του πλατάνου ςτον ελληνικό χώρο» Δρ 
Παναγιϊτθ Τςόπελα και «Αξιολόγηςη μεθόδων φφτευςησ και ςποράσ ςε καμζνεσ δαςικζσ εκτάςεισ με 

ξηροθερμικζσ ςυνθήκεσ» Δρ Κωνςταντίνα Τςαγκάρθ. 
γ) Τθν αρικ. πρωτ. 504/15.4.2013 με ΑΔΑ: BEA2ΟΞ3Μ-ΠΥΓ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ανάκεςθσ Ζργου του 

Διευκυντι του Ινςτιτοφτου,  
ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να απαςχολιςει όπωσ προβλζπεται ςτα τεχνικά δελτία των ζργων, ζναν 
(1) επιςτιμονα ωσ εξισ:  

 

Ειδικότητα Ειδικά Συπικά Προςόντα 

ΤΕ- 
Δαςοπόνοσ 

Πτυχίο ΤΕ Δαςοπονίασ 

Συνολικι εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον 5 ετϊν.  Η εμπειρία αυτι κα πρζπει να 
ςχετίηεται με τα ακόλουκα αντικείμενα: 

α)  Αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν δαςικϊν δζνδρων με διάφορεσ μεκόδουσ και ιδιαίτερα με 
τθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν. 

β)  Διάγνωςθ μυκθτολογικϊν προςβολϊν δζνδρων. 

γ)  Χριςθ ηιηανιοκτόνων για τθ νζκρωςθ ξυλωδϊν φυτϊν. 

δ)  Επίβλεψθ εργαςιϊν υλοτομίασ και κλάδευςθσ υψθλϊν δζνδρων με τθ χριςθ 
γερανοφόρων και ανυψωτικϊν μθχανθμάτων. 

ε)   Επίβλεψθ εργαςιϊν φφτευςθσ δαςικϊν φυτϊν, μικροφ και μεγάλου μεγζκουσ και 
ςτιριξθσ αυτϊν. 

ςτ) Εγκατάςταςθ αυτόματων ςυςτθμάτων άρδευςθσ, με χριςθ θλεκτροβανϊν, 
εκτοξευτιρων, ςταλακτθφόρων. 

η)   Γνϊςθ λειτουργίασ μικρϊν μθχανθμάτων, όπωσ θλεκτρογεννιτρια, θλεκτρικι 
τρυπάνθ, αλυςοπρίονο, μθχάνθμα διάνοιξθσ λάκκων φφτευςθσ κ.λπ. 
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Ζνα μεγάλο μζροσ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςε περιοχζσ τησ Πελοποννήςου, τησ Ηπείρου, 
τησ Θεςςαλίασ και άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ. Επίςθσ, κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ςτο 
Εργαςτιριο Δαςικισ Πακολογίασ του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ. 

Η Ανάκεςθ κα γίνει με διαδικαςία μίςκωςθσ ζργου με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν και κα ζχει διάρκεια 
δεκαοκτϊ (18) μθνϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα το επιτρζπουν τα οικονομικά του ζργου. Το 
εργολαβικό αντάλλαγμα δε κα ξεπερνά το ποςό των €31.500 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 23%. 
(ιτοι €25.609,76 + €5.890,24 ΦΠΑ).  
 

Τα γενικά κακικοντα που κα ανατεκοφν περιλαμβάνουν:  
 Συνεργαςία ςτθν καταγραφι και χαρτογράφθςθ ςτον ελλθνικό χϊρο των εςτιϊν μολφνςεωσ του 

πακογόνου μφκθτα Ceratocystis platani. Λιψθ δειγμάτων από διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 
 Εφαρμογι ηιηανιοκτόνων ςε προςβεβλθμζνα και υγιι δζνδρα πλατάνου ςε εςτίεσ προςβολισ, 

ςε περιοχζσ τθσ Πελοποννιςου, τθσ Ηπείρου και τθσ Θεςςαλίασ. 
 Επίβλεψθ υλοτομικϊν εργαςιϊν και καταςτροφισ των προςβεβλθμζνων δζνδρων ςτισ περιοχζσ 

αυτζσ. 
 Απολφμανςθ των χϊρων υλοτομίασ, μθχανθμάτων και εργαλείων.  
 Αξιολόγθςθ μυκθτοκτόνων και απολυμαντικϊν ουςιϊν. 
 Συνεργαςία ςτθν εργαςτθριακι εξζταςθ δειγμάτων και τθν αξιολόγθςθ χθμικϊν ουςιϊν.  
 Συνεργαςία ςε πειραματικζσ εργαςίεσ ςτθν μελζτθ διάδοςθσ του μφκθτα Ceratocystis platani 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ μελζτθ ευπάκειασ του Platanus orientalis ςτο πακογόνο. 
 Συνεργαςία ςτθν εγκατάςταςθ πειραματικϊν επιφανειϊν ςτθ φπαικρο για τθ δοκιμι 

διαφορετικϊν μεκόδων φφτευςθσ και ςποράσ. 
 Συλλογι ςτοιχείων από τισ πειραματικζσ επιφάνειεσ. 
 Συνεργαςία ςτθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων, ςτθ ςυγγραφι αναφορϊν, παραδοτζων και 

δθμοςιεφςεων.  
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

Οι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να περιζχουν γραπτι προςφορά (ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), 
ςυνοδευόμενθ από: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων του διαγωνιςμοφ, τουσ 
οποίουσ και αποδζχεται. 

 Βιογραφικό ςθμείωμα.  

 Φωτοτυπία αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ.  

 Αντίγραφα τίτλων και βεβαιϊςεισ από τα οποία προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων ςπουδϊν 

 Βεβαίωςθ εμπειρίασ από εργοδότθ ι όποιο άλλο δικαιολογθτικό τθν αποδεικνφει. Η διάρκεια 
εργαςίασ κα πρζπει να αποδεικνφεται και από ζνςθμα ςε αςφαλιςτικό φορζα.  

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Η επιλογι μεταξφ των υποψθφίων που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα κα γίνει από τθν 
Επιτροπι προμθκειϊν, διενζργειασ διαγωνιςμϊν, μιςκϊςεων και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του 
Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. (αρ. πρωτ.: 8148/18.12.2012 με ΑΔΑ: B4M946ΨΧΛΔ-ΑΟΞ Απόφαςθ του Διευκφνοντα 
Συμβοφλου του ΕΛ.Γ.Ο. «Διμθτρα»). 

ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΟΞ3Μ-ΧΚ7
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τθν οικονομικι προςφορά - αίτθςθ με τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 
τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από Δθμόςια αρχι, μόνο ςτθ Γραμματεία του Ινςτιτοφτου, 
Τζρμα Αλκμάνοσ, Ιλίςια, ΤΚ 11528, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
εργάςιμων θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ τθσ παροφςθσ ςτο κατάςτθμα τθσ 
Υπθρεςίασ μασ και ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου Ακθναίων. Οι αιτιςεισ κα γίνονται δεκτζσ από 
18.4.2013 ζωσ και  24.4.2013. 

                 
     Ο  Διευκυντισ   

 
   

 

Δρ Γεϊργιοσ Καρζτςοσ 
Αναπλθρωτισ Ερευνθτισ 
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