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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληρ. Ευαγγελία Οικονοµίδου
Τηλ.: 2310 471577
e-mail: ppinth@nagref.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ (ΠΕ) ΜΕ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το ΕΘΙΑΓΕ / Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο
∆ήµο Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1845/89 (ΦΕΚ
102Α /26-4-1989) «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
– ∆ασοπροστασίας και άλλες διατάξεις», τον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΘΙΑΓΕ
ΦΕΚ 419(Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την απόφαση της 4ης /30-6-2010
Συνεδρίασης του ∆.Σ του ΕΘΙΑΓΕ (Θέµα 6.1) περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων
στους ∆/ντές των Ινστιτούτων, τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ινστιτούτου µας, την µε
αριθµό 600/1-7-2011 Απόφαση του ∆/ντή του ΙΠΦΘ (Α∆Α: 4ΑΣ746ΨΧΛ∆-ΡΟ3),
ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές για την ανάθεση µέρους του έργου των πειραµατικών εργασιών
ερευνητικού προγράµµατος σε Γεωπόνο (ΠΕ) κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή
Φυτοπροστασίας, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών για την κάλυψη των
αναγκών του ερευνητικού προγράµµατος: «Ολοκληρωµένη Αντιµετώπιση εχθρών,
ασθενειών και ζιζανίων και συµβουλευτική λίπανση στην καλλιέργεια της
πατάτας στο νοµό ∆ράµας µε κύρια ερευνητική δραστηριότητα του
προγράµµατος στην ευρύτερη περιοχή Νευροκοπίου».
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι Γεωπόνος (ΠΕ) κατεύθυνσης Φυτικής
Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας. Το αντικείµενο της εργασίας του θα αφορά σε
πειράµατα αγρού στην περιοχή Κ. Νευροκοπίου και σε πειράµατα εργαστηρίου στην
έδρα του Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θέρµης
Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστηµα από 20/8/2011 έως και 20/11/2011. Το
εργολαβικό αντάλλαγµα για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί µε απόδειξη
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, θεωρηµένη από την οικεία Εφορία, και δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, ή τυχόν άλλων
κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.
Έπειτα από εισήγηση του επιστηµονικά υπευθύνου του προγράµµατος η
πληρωµή θα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις η πρώτη ένα µήνα µετά την
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υπογραφή της σύµβασης, η δεύτερη ένα µήνα µετά την πρώτη δόση και η τρίτη µε τη
λήξη της τρίµηνης σύµβασης. Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις
πιστώσεις του προγράµµατος «Ολοκληρωµένη Αντιµετώπιση εχθρών, ασθενειών
και ζιζανίων και συµβουλευτική λίπανση στην καλλιέργεια της πατάτας στο
νοµό ∆ράµας µε κύρια ερευνητική δραστηριότητα του προγράµµατος στην
ευρύτερη περιοχή Νευροκοπίου».
Τα οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διαµονής για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου θα καλυφθούν από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προγράµµατος, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία. Έδρα του ανάδοχου θεωρείται η έδρα του ΙΠΦΘ στην
περιοχή Θέρµης Θεσ/νίκης.
.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Ι.Π.Φ.Θ. και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος του ∆ήµου Θέρµης αφού συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης και θα
κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ΓΕΩΤΕΕ, Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας
Θράκης, ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ, AGRONEWS), όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα
διανοµής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και βιογραφικά
συνοδευµένα µε τα εξής δικαιολογητικά :
Α. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
Β. Επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών τους (και σχετική αναγνώριση
του τίτλου σπουδών αν πρόκειται για πτυχιούχο Γεωπόνο αλλοδαπής).
Γ. Φωτοτυπία του ΑΦΜ τους
∆. Αποδεδειγµένη γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ.
Ε. Σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ
Βαθµός πτυχίου
Προϋπηρεσία
Εµπειρία συµµετοχής σε άλλα ερευνητικά προγράµµατα
Συστατικές επιστολές
Γνώση ξένης γλώσσας
Γνώση χειρισµού Η/Υ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
1.

Θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι την ∆ευτέρα
25/7/2011 (αριθµός Πρωτοκόλλου ΙΠΦΘ).Οι προσφορές θα ανοιχθούν
την Τρίτη 26/7/2011 και ώρα 12.00 στην έδρα του Ινστιτούτου
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θέρµης
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2.

Θεσσαλονίκης, παρουσία της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης Προσφορών του ΙΠΦΘ.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από τον ∆/ντή µετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών αξιολόγησης
προσφορών του ΙΠΦΘ. Η Επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση
να προτείνει κατά την κρίση της εκείνον-η που ανταποκρίνεται
πληρέστερα στις ανάγκες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο ΕΘΙΑΓΕ / Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών
Θεσσαλονίκης – Τµήµα ∆ιοικητικό στα τηλ. 2310 471577 (κα Ε.
Οικονοµίδου) όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
1. ΓΕΩΤΕΕ
2. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
3. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ
4. AGRONEWS
5. ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΙΠΦΘ
7. ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ∆ιευθυντής

∆ρ. Αριστ. Παπαδόπουλος
Τακτικός Ερευνητής
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