
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ    Λυκόβρυση, 29-05-2018 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ      Α.Π.:1243/24145  

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   (ΙΤΑΠ)    
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την Αρ.Πρωτ.: 

1149/2187/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε αναδόχους.  

 
 Έχοντας υπόψη:   
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του 

ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την 

ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 

Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»  (ΦΕΚ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Την έκδοση της αριθμ 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.».  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Β΄/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

όπως εκάστοτε ισχύει, και την αριθμ.1 Απόφαση της 69ης / 4-12-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ περί 

υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την αριθμ. 20 Απόφαση της 65ης/18-1-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την 

«Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 

και εξουσιοδότησή του για την κίνηση λογαριασμών του Ινστιτούτου». 

7. Το από 24-4-2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων για την υλοποίηση του έργου 

με τίτλο: «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, 
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ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης». 

8. Στοιχεία για το ερευνητικό έργο «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και 

έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης», 

προϋπολογισμός: 6.200 Ευρώ, σκοπός του έργου είναι η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής 

υποστήριξης του ΙΤΑΠ προς την ΜΙΝΕΡΒΑ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

σαλτσών-αλειμμάτων, καθώς και η μελέτη της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητας τους στο χρόνο 

αποθήκευσης. 

9. Την αριθμ. 30 απόφαση της 56ης/20.02.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, σχετικά με το 

καθεστώς απασχόλησης των εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων/έργων, των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 

Έρευνας του Οργανισμού και τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους Διευθυντές των 

Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και την τροποποίηση της με την 73η /23-03-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Οργανισμού αρ. θέματος 11Β. 

10. Το αρ.πρωτ. 1147/21941/15-05-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του επιστημονικά υπευθύνου Δρ. Γ 

Κατσαρό σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της 

ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης». 

11. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009,όπως ισχύουν.  

12. Τις διατάξεις  του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.  

13. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν. 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 164/2006. 

15. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. 

16. Mε την αρ. πρωτ. 1741/26-04-2018  (ΑΔΑ: Ω74ΠΟΞ3Μ-2Ο7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

σχετικά με τη δέσμευση του ποσού της αμοιβής 3.100 € στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, 

ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης». 

17. Την από 14/05/2018 απόφαση Γενικής Δ/ντριας Αγροτικής Έρευνας για την Έγκριση τροποποίησης – 

επέκτασης της λήξης του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και 

έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».  
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18. Την ανάγκη υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-

αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο 

αποθήκευσης».  

19. Την με Αρ. Πρωτ.: 1149/2187/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

20. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν (μια πρόταση). 

21. Το με Α.Π. 1232-23994/29-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

22. Την αριθμ. 1234-24009/29-5-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του επιστημονικά 

υπεύθυνου ότι στο πρόσωπο της υποψηφίου δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις του πδ 164/2004 για το 

χρονικό διάστημα που θα υπογραφεί και θα διεκπεραιωθεί η σύμβασή της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ  

1. Η έγκριση του από 29-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων.  

2. Η ανάρτηση του πίνακα/των πινάκων κατάταξης:  

 

α/
α 

Υποβάλλων την 
πρόταση 

Δ/νση-Τηλ.- Fax Απαιτούμενα Προσόντα και Αξιολόγηση 
Διακιολογητκών Συμμετοχής  

Κόστος 
(€) 

Συμπ. 
ΦΠΑ 

1 ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

Χημικός Μηχανικός 
με Διδακτορικό στη 

Μηχανική 
Τροφίμων 

Γρ. Μοσχοπούλου 
25, Αγ. Δημήτριος, 

17342, 
210-9835468 
6995611083 

ΑΦΜ.123043595 
ΔΟΥ.Αγ. Δημητρίου 

1. Κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή 

άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο στην Ελλάδα με έμφαση στην 

Τεχνολογία Τροφίμων  

Η Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα έχει καταθέσει 
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ (2007) 
 
2. Κάτοχος Διδακτορικού στη Μηχανική Τροφίμων 

Η Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα έχει καταθέσει 
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Τροφίμων 
που εκπονήθηκε στο ΕΜΠ (2016). 
 
3. Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στην 

Επιστήμη και Μηχανική τροφίμων και έμφαση 

στη μελέτη ποιοτικών δεικτών τροφίμων 

(αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με την επιστημονική 

3100,00 
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περιοχή της προς πλήρωση θέσης)  

Η Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα έχει καταθέσει 
αντίγραφα προηγούμενων συμβάσεών της από 
το 2007 μέχρι και 2018, με αντικείμενο σχετικό με 
την Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων. 
 
4. Δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας 

της θέσης (Επιστήμη και Μηχανική τροφίμων) με 

έμφαση στη μηχανική τροφίμων θα εκτιμηθούν. 

Η Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα έχει καταθέσει 11 
συναφείς δημοσιεύσεις με το αντικείμενο της 
θέσης και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο, καθώς και 58 
Διεθνή και Εγχώρια επιστημονικά Συνέδρια. 
 
5. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων θα εκτιμηθεί. 

Η Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα φαίνεται οτι έχει 
σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων τόσο μέσω των συμβάσεων που έχει 
με τα προγράμματα του ΕΜΠ στα οποία και 
συμμετείχε, όσο και μέσω της συμμετοχής της σε 
8 διαγωνισμούς Εγχώριους και διεθνείς για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων, αλλά και 
βραβείων επιχειρηματικότητας σχετικών με την 
Επιστήμη των Τροφίμων. 

 

Την ανάθεση του έργου με το αντικείμενο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με τόπο εκτέλεσης του 

έργου το ΙΤΑΠ, στην Δρ. Γιαννόγλου Μαριάννα, διεύθυνση: Γρ. Μοσχοπούλου 25, Αγ. Δημήτριος, ΤΚ 

17342, τηλ.: 210 9835468, Α.Φ.Μ.:123043595, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Δημητρίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 

χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως 30-6-2018. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο 

ορίζεται στα 3100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όλων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο 

άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αντισυμβαλλόμενου. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

                  Δρ. Ευθυμία Κονδύλη 

         Τακτική Ερευνήτρια 
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