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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

       ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Ταχ. ∆/νση: Βασιλικά 570 06, Θεσ/νίκη 

Πληροφορίες: ∆ρ. Ι. Σπανός 

Τηλέφωνο: 2310-461172,3 εσωτ. 218 

Fax: 2310-461341                                                                           Αρ. Πρωτ. 2327    

                                                                                             Ηµεροµηνία  8-10-2014 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ -  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟ Η ∆ΑΣΟΛΟΓΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «FP7-SME-2011-REGEN-FOREST-286067» 

 

Το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενδιαφέρεται να 
απασχολήσει  µε ανάθεση  έργου  ένα γεωπόνο ή δασολόγο για τις ανάγκες του προγράµµατος:« 
FP7-SME-2011-REGEN-FOREST-286067» για την περίοδο από 16-10-2014 έως 31-12-2014.  

 
  Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

Α) Πτυχίο ∆ασολογίας ή Γεωπονίας ΑΕΙ 

Β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Γ) Εµπειρία τουλάχιστον 3 µηνών σε ερευνητικά προγράµµατα που ασχολούνται µε την παραγωγή και 

αξιολόγηση του φυτευτικού υλικού. 

∆) Τυχόν επιπλέον προσόντα θα συνεκτιµηθούν. 

Οι εργασίες που θα του ανατεθούν είναι οι εξής:  

1) Πραγµατοποίηση µετρήσεων µορφολογικών παραµέτρων σε  φυτάρια, µε  την επίδραση 

τεσσάρων διαφορετικών φώτων LED και συµβατικού φωτισµού.   

2) Μεταφύτευση όλων των φυταρίων του πειράµατος σε φυτοθήκες.  

 Το ύψος δαπάνης της σύµβασης είναι µέχρι 3.500 ευρώ.     

Η αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφεροµένων θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών την Τετάρτη  15 

Οκτωβρίου  2014 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών. Οι ενδιαφερόµενοι 

θα πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής: 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού φάκελο σφραγισµένο 

που να γράφει το ονοµατεπώνυµο,  τη διεύθυνσή του καθώς και τον τίτλο του έργου. Ο φάκελος πρέπει 

ΑΔΑ: ΩΓ6ΑΟΞ3Μ-ΥΜΟ



557700  0066  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΑΑ  ––  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ                      hhttttpp::////wwwwww..ffrrii..ggrr                      ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ffrrii..ggrr      

��  ((22331100))  446611--117711,,  446611--117722,,446611--117733,,  446611--441111,,  446611--663377,,  446655--771199,,  446655--005500,,  446655--337700  FFaaxx::  ((22331100))  446611--334411  

 

να περιέχει οικονοµική προσφορά, για τις υπό ανάθεση εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, 

υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχτηκε τους όρους ανάθεσης του έργου. 

2. Η πρόσληψη γίνεται από το ∆ιευθυντή, ο οποίος αποφασίζει και επί τυχόν ενστάσεων, µετά από 

σχετικές  εισηγήσεις της αρµόδιας επιτροπής. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επιτροπή µπορεί 

µετά από πλήρη αιτιολόγηση να προτείνει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα 

στις ανάγκες του έργου. 

3. Η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο  η 

απόφαση της κατακύρωσης. 

 

4. Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα 

µετά την προσκόµιση από τον ανάδοχο απόδειξης παροχής υπηρεσιών και των λοιπών 

δικαιολογητικών. 

 

5. Οι προθεσµίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες εκτέλεσης του έργου ρυθµίζονται στη σύµβαση. 

 

 

Ο ∆ιευθυντής α/α 

 

 

∆ρ Παύλος Κωνσταντινίδης 

Τακτικός Ερευνητής 

ΑΔΑ: ΩΓ6ΑΟΞ3Μ-ΥΜΟ


		2014-10-08T10:19:38+0300
	Athens




