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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Σν Ιλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ
εθδειώλεη ελδηαθέξνλ γηα ζύλαςε ηεζζάξσλ (4) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο/έξγνπ: «Βιολογική
καηαπολέμηζη ηος έλκοςρ ηηρ καζηανιάρ ζηα καζηανοδάζη και ζηοςρ καζηανεώνερ ηηρ
σώπαρ για ηο έηορ 2016- Παπαζκεςή και ππομήθεια μςκηηικών εμβολίων». πγθεθξηκέλα
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ
δηθαίνπ, κε θπζηθό πξόζσπν, θαη εηδηθόηεξα : ηέζζεπα(4)άηομα πηςσιούσοςρ ηος Σμήμαηορ
Γαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ ή ηος Σμήμαηορ Γεωπονίαρ, ή επιζηήμονερ με
εξειδίκεςζη ζηη Μςκηηολογία (πος να αποδεικνύεηαι με μεηαπηςσιακό ηίηλο) κε αληηθείκελν
ηελ παξαζθεπή θαη πξνκήζεηα 408.351 κπθεηηθώλ εκβνιίσλ γηα ηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ
έιθνπο ηεο θαζηαληάο. Σα εκβόιηα απηά παξαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα θάζε κία από ηηο 10 Π.Δ. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν θαη ζύκθσλα κε ηνπο ράξηεο δηαζπνξάο ησλ ηύπσλ βιαζηηθήο
ζπκβαηόηεηαο ηνπ παζνγόλνπ κύθεηα Cryphonectria parasitica. Καηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη
Γεθέκβξην ζα γίλνπλ επηζθέςεηο πεδίνπ ζηηο 10 Π.Δ. όπνπ έρεη γίλεη ε εθαξκνγή ηεο
θαηαπνιέκεζεο γηα ηε ζπιινγή δεηγκάησλ θαη αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο εγθαηάζηαζεο ησλ
ππνπαζνγόλσλ ζηειερώλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Πηπρίν Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ή Σκήκαηνο Γεσπνλίαο
Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο, ή πηπρίν ΑΔΙ ή ΑΣΔΙ ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο θαη
κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηε κπθεηνινγία.
2. Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ παξαζθεπή κπθεηηθώλ εκβνιίσλ γηα ηε
βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο.

Οη ππνςήθηνη ζα αξρίζνπλ ηελ

επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ ηελ εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή ηεο
παξαπάλσ πνζόηεηαο κπθεηηθώλ εκβνιίσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ε θαηάηαμε ησλ
ππνςεθίσλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ ρξόλνπ εκπεηξίαο θαη νη ππνςήθηνη κε ηε κεγαιύηεξε
εξγαζηεξηαθή εκπεηξία ζα πξνηηκεζνύλ.
ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Καιή γλώζε κίαο μέλεο γιώζζαο (θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ιζπαληθά,
Γεξκαληθά).
2. Ιθαλόηεηα ρεηξηζκνύ Η/Τ.
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Η ελ ιόγσ ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα έσο έμη κήλεο. Σν πνζό ηεο ακνηβήο γηα ην
αλαηηζέκελν έξγν νξίδεηαη ζηα 1.900 επξώ, αλά αλάδνρν αλά κήλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Όζνη επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινύληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξόηαζε
γηα ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, θαη' άξζξν 681 ΑΚ, κέρξη θαη ηελ 13ε Ινπιίνπ 2016 θαη
ώξα 12:00 ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γ
Γηα ηελ αξηζ.1378/5-7-2016 πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο». Η πξόηαζε ππνβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γαζηθώλ Δξεπλώλ ηεο
Γεληθήο

Γηεύζπλζεο

Αγξνηηθήο

Έξεπλαο,

ηνπ

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΑ, ζηα Βαζηιηθά Θεζζαινλίθεο. Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ
εκεξνκελία θαη ώξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηειέθσλν 2310 461171-2 (εζση.228).
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεύεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη δελ γελλά
δηθαηώκαηα πξνζδνθίαο. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ -ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα επηινγήο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζώο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα
σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Γεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ.
164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ
ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ε
παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα
κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «Σε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεωλ δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «Σπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη
δηαδνρηθώο θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή
παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη λα
ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο, είηε
ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είηε ζπλάπηνληαη θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ
δηαηάμεωλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο», επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ
απαγνξεύζεηο ζηα πξόζσπα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξόηαζε, ππνινγηδόκελεο
θαη ηελ ππό αλάζεζε ζύκβαζεο.
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά :
1. Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ειιείςεη ηαπηόηεηαο,
θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ όπνπ αλαθέξνληαη ν
αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ).
2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ. Δθόζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή
απαηηείηαη:

πηζηνπνηεηηθό

Γηεπηζηεκνληθό

Οξγαληζκό

αλαγλώξηζεο

ή

Αλαγλώξηζεο

επηθπξσκέλν

Σίηισλ

θσηναληίγξαθν

Αθαδεκατθώλ

θαη

από

ην

Πιεξνθόξεζεο

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) ή πξάμε αλαγλώξηζεο από ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ λα
έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
3. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ απόδεημεο μέλεο γιώζζαο.
4. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ απόδεημεο γλώζεο ρξήζεο Η/Τ θαη δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ.
5. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ζπκβάζεηο, βεβαηώζεηο θ.ιπ.
από όπνπ λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο).
6. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, εθόζνλ απαηηείηαη.
7. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ζύληνκν).
8. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνηνύλ ην ηπρόλ επηζηεκνληθό έξγν.
9. Τπεύζπλε Γήισζε, όηη ζε πηζαλή επηινγή γηα ηελ αξηζ. 1621/23-7-2015 πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα ζπληξέρνπλ νη απαγνξεύζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 4,
ηνπ άξζξνπ 5, θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 164/2004.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ησλ πξνηάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη
ηε ζύληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αλάινγα κε ηα ηππηθά
θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζα θαηαξηίζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα
θαηάηαμεο θαη ζα εθδώζεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάζεζεο εξγαζηώλ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ
ΓΙΑΤΓΔΙΑ

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ.

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο

απόθαζεο

αλάζεζεο έξγνπ θαιείηαη ν αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζύκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο θαηά πεξίπησζε αλαδόρνπο δελ
απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θαηάηαμεο.

570 06 ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

http://www.fri.gr

e-mail: info@fri.gr

 (2310) 461-171, 461-172,461-173, 461-411, 461-637, 465-719, 465-050, 465-370 Fax: (2310) 461-341

ΑΔΑ: 7ΣΧΨΟΞ3Μ-ΨΚΝ

16PROC004718484 2016-07-05
ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα ηνηρνθνιιεζεί : α) ζηα γξαθεία ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Γαζηθώλ Δξεπλώλ ζηα Βαζηιηθά Θεζζαινλίθεο θαη

β) ζην Γήκν Θέξκεο θαη ζα

αλαξηεζεί α) ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη γ) ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γαζηθώλ Δξεπλώλ.

Ο Γιεςθςνηήρ

Γπ. Θωμάρ Παπασπήζηος
Σακηικόρ Δπεςνηηήρ
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