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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

     Ππλεδξίαζε 129ε/21.02.2019      Αξ. Θέκαηνο: 25      

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 

134/17-01-2019 Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ «Δθπόλεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγήο 

Αιηεπηηθώλ Γεδνκέλσλ εηώλ 2017-2019 ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΘΑΛ 

(ΔΘ) 199/2008 θαη ΘΑΛ (ΔΔ) 2017/1004» (ΝΞΠ 5004055,ΠΑΔ0861). Έγθξηζε ησλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ  θαη αλάζεζε ζαξάληα (40) 

ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ ζε θπζηθά πξόζσπα γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΘ Β΄ 4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/ 

18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 293/22.05.2018) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 3382/171947/18.12.2018 (ΦΔΘ ΝΓΓ 748/14.12.2018) φκνηα. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. 188763/10-10-2011 ΘΑ φπσο ηζρχεη, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/2-3-2018), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “Πην άξζξν 13Α 

ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Ρα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο 
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έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ- 

ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη ηα Δπηζηεκνληθά Ππκβνχιηα 

ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ ζεζκηθνχ 

ηνπο πιαηζίνπ. Πηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ δελ εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 49 παξάγξαθνη 2 θαη 7 

ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΘ 142/Α/3-8-2018), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

«…………4. Πηελ ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο 

«πξνγξακκάησλ/έξγσλ» πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, ην 

νπνίν ζπγθξνηείηαη φπσο πξνβιέπεη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Νξγαληζκνχ». 

9. Ρελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. πεξί «α) Πρεηηθά κε ην 

θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα Ηλζηηηνχηα 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, β) Ππγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α΄114/04-8-2017), γηα ηα έηε 2018 θαη 

2019». 

10. Ρν Λ.4072/2012 (ΦΔΘ 86 Α), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επζχλε ηεο θαη΄έηνο ζπιινγήο 

αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν αλήθεη ζηνλ ΔΙΓΝ –ΓΖΚΖΡΟΑ. 

11. Ρελ αξηζκ. 1617/9-12-2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη 

Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Δθπφλεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ 

απαηηήζεσλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020». 

12. Ρελ αξηζκ. 57990/23-5-2017 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ 

έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΞΓΔ 2017 ζηε ΠΑΔ 086/1, πξνυπνινγηζκνχ 3.268.152 επξψ ζην πιαίζην 

πνιπεηνχο ΠΑΔ. 

13. Ρελ αξηζκ. 07 απφθαζε ηεο 93εο/22.06.2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. κε ζέκα: «ινπνίεζε 

έξγνπ Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-

2020». 

14. Ρν απφ 13-11-2018  Αίηεκα ηνπ  Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο ζαξάληα κίαο (41) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε 

δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ εηψλ 2017-2019 ζην 

πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΘΑΛ (ΔΘ) 199/2008 θαη ΘΑΛ (ΔΔ) 2017/1004» (ΝΞΠ 

5004055,ΠΑΔ0861).ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 3172/11.12.2018 έγγξαθν ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (ΗΛΑΙΔ). 
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15. Ρν αξηζκ.: 3197/1511.2018 αίηεκα αλάιεςεο δαπάλεο γηα ηελ πξνέγθξηζε γηα ην έηνο 2019 

δαπάλεο χςνπο 1.100,000,00 επξψ πνπ αθνξά αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ζαξάληα έλα 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ εηψλ 2017-2019 ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ ΘΑΛ (ΔΘ) 199/2008 θαη ΘΑΛ (ΔΔ) 2017/1004» (ΝΞΠ 5004055,ΠΑΔ0861) θαη ηελ αξηζκ. 

3534/23-01-2019, Α.Α: 129, ΑΓΑ:ΤΞΘΠΝΜ3Κ-ΘΔ3, ΑΓΑΚ:19REQ004374573 2019-01 

Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο #1.1000.000,00# επξψ, πνπ 

αθνξά ζε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ζαξάληα έλα (41) εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

16.  Ρελ αξηζκ. 14 Απφθαζε ηεο 127εο / 10.01.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), 

ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Δθπφλεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγήο Αιηεπηηθψλ 

Γεδνκέλσλ εηψλ 2017-2019 ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΘΑΛ (ΔΘ) 199/2008 θαη ΘΑΛ 

(ΔΔ) 2017/1004» (ΝΞΠ 5004055,ΠΑΔ0861). Έγθξηζε ζχλαςεο  ζαξάληα κία (41) ζπκβάζεσλ  

κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ».  

17. Ρελ αξηζκ. 134/17-01-2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

18. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

19. Ρν απφ 4-2-2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, πνπ δηαβηβάζηεθε κε 

ην αξηζκ. 593/19-2-2019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.   

20. Ρελ αξηζκ. πξση. 8692/20.02.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ 4-2-2019 Ξξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 134/17-

1-2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ  

αληηθεηκέλσλ  A.14 θαη Α.15. Ππγθεθξηκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο  δελ γίλεηαη απνδεθηή 

ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα ηεζνχλ εθηφο επηιεμηκφηεηαο  νη πξνηάζεηο δχν (2) 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη επνκέλσο νη πίλαθεο έρνπλ σο θάησζη: 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.1 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ :  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΠΡΑΟΝΙΑ ΛΡΑΒΝ 

 Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε  φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.2 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ : 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΕΥΖ ΙΡΟΝΠΓΘΝΛΖ 
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 Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε  φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.3 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 

2 ΔΙΔΛΖ ΠΑΚΑΟΑ 

3 ΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΖΠ 

4 ΠΡΔΙΗΝΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ 

5 ΘΥΚΑΠ ΚΞΝΠΓΟΑΠ 

6 ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΠΗΟΗΓΖΠ 

7 ΓΗΥΟΓΝΠ ΝΟΦΑΛΗΓΖΠ 

8 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ 

 Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα (11) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πιεξνχζαλ 

 φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο νη νθηψ  (8). 

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.4 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ ΡΔΙΗΘΖ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖ 

(βάζεη 

πξνηίκεζεο) 

1 ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΘΗΡΑΟΑΘΝΠ 1 

2 ΔΙΔΛΖ ΠΑΚΑΟΑ Ξξνθξίλεηαη  ζην 

αληηθείκελν Α.3 

βάζεη πξνηίκεζεο 

3 ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΠΞΔΡΠΗΥΡΖΠ 2 

4 ΗΑΠΥΛΑΠ ΕΑΦΔΗΟΗΓΖΠ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.11 

βάζεη  πξνηίκεζεο 

5 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΝΦΟΔΗΓΝΞΝΙΝ 3 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά επηά (7) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) δελ 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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 Γηα ην αληηθείκελν Α.5 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 

 Πεκείσζε: πνβιήζεθε ζπλνιηθά κία (1) πξφηαζε, ε νπνία πιεξνχζε  θαη φινπο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.6 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΗΓΖΠ 

2 ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΠΗΝΙΑΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο, νη νπνίεο πιεξνχζαλ φινπο ηνπ 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.7 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΙΝΘΗΑ ΣΑΡΕΖΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 

2 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΞΑΓΘΝΠ 

3 ΑΚΑΙΗΑ ΚΖΛΑ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά ηξεηο (3) πξνηάζεηο, νη νπνίεο πιεξνχζαλ φινπο ηνπ 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.8 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθε ζπλνιηθά   κία  (1) πξφηαζε, ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπ φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.9 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΞΑΠΣΑΙΖΠ ΞΑΞΑΓΑΚΑΘΖΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθε ζπλνιηθά   κία  (1) πξφηαζε, ε νπνία πιεξνχζε φινπο ηνπ φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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 Γηα ην αληηθείκελν Α.10 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΘΑΙΙΗΑΛΗΥΡΖΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά ηξεηο (3) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε  φινπο ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.11 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΟΣΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΡΔΙΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ  

(βάζεη 

πξνηίκεζεο) 

1 ΑΛΓΟΝΛΗΘΖ ΞΑΟΓΑΙΝ 1 

2 ΒΑΠΗΙΗΘΖ  ΘΥΛΠΡΑΛΡΔΙΗΑ Ξξνθξίλεηαη  ζην 

αληηθείκελν Α.12 

βάζεη πξνηίκεζεο 

3 ΗΑΠΥΛΑΠ ΕΑΦΔΗΟΗΓΖΠ 2 

4 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ 3 

5 ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΚΗΓΑΠ 4 

6 ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΞΝΟΙΝ 5 

7 ΓΔΥΟΓΗΑ ΠΝΙΝΚΑΘΑΘΖ 6 

ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΝΚΞΔΙΝΓΖ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δψδεθα (12) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη νθηψ (8) 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπ φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο θαη ε κία εμ απηψλ 

επηιέρηεθε ζε άιιν αληηθείκελν κε βάζε ηελ επηινγή πξνηίκεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.12 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΙΑΣΝΒΑΟΖΠ 

2 ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΔΙΗΑ 

3 ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΚΗΓΑΠ 

4 ΚΑΟΗΙΔΛΑ  ΑΙΒΑΛΝ 

ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΝΚΞΔΙΝΙΖ 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΞΑΛΡΝΒΑΠ 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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ΓΔΥΟΓΗΑ-ΗΥΑΛΛΑ ΠΝΙΝΚΑΘΑΘΖ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα (11) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη ηέζζεξηο (4) δελ 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.13 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ ΑΙΗΓΟΝΚΗΡΖ 

2 ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ 

3 ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ ΘΑΟΑΚΖΡΟΝΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έμη (6)  πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο (3) δελ 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.14 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΡΔΙΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ   

(βάζεη 

πξνηίκεζεο) 

1 ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΑΡΠΝΞΖΠ  1 

2 ΔΘΡΥΟ ΓΗΝΟΓΖΠ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.15 

βάζεη επηινγήο 

πξνηίκεζεο 

3 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΒΑΡΗΘΗΥΡΖΠ  2 

4 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ 3 

5 ΠΑΒΒΑΠ ΛΗΘΝΙΗΓΑΘΖΠ 4 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έμη (6) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο  νη πέληε (5)  

πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.15 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΡΔΙΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ   

(βάζεη 

πξνηίκεζεο) 

1 ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΑΡΠΝΞΖΠ  Ξξνθξίλεηαη ζην 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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αληηθείκελν Α.14 

βάζεη επηινγήο 

πξνηίκεζεο 

2 ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΞΟΑΗΝ 1 

3 ΔΘΡΥΟ ΓΗΝΟΓΖΠ 2 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά ηξείο (3) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο φιεο πιεξνχζαλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο. 

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.16 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΝΙΝΚΖΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθε ζπλνιηθά κία (1) πξφηαζε πνπ πιεξνχζε ηνπ φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.17 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΔΙΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ *  (βάζεη 

πξνηίκεζεο) 

1 ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΓΔΟΝΞΝΙΝΠ 1 

2 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΝΙΝΚΖΠ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.16 βάζεη 

επηινγήο πξνηίκεζεο 

3 

 

ΘΥΚΑΠ ΚΞΝΠΓΟΑΠ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.3 βάζεη 

επηινγήο πξνηίκεζεο 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΝΦΟΓΝΞΝΙΝ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.4 βάζεη 

επηινγήο πξνηίκεζεο 

4 ΓΗΥΟΓΝΠ ΝΟΦΑΛΗΓΖΠ Ξξνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν Α.3 βάζεη 

επηινγήο πξνηίκεζεο 

5 ΔΗΟΖΛΖ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ 2 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα (11) πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο νη έμη (6).  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.18 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1* ΓΑΛΑΖ-ΔΙΔΛΖ ΚΗΣΑΖΙΗΓΝ 

2* ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΚΑΘΗΝΞΝΙΝ 

ΔΗΟΖΛΖ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ 

3* ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΒΝΠΝΟΔΙΖ 

ΚΞΑΛΡΝΒΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά πέληε (5) πξνηάζεηο θαη φιεο πιεξνχζαλ  ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

*Δπηπιένλ φιεο ήηαλ ηζνδχλακεο θαη σο εθ ηνχηνπ βάζεη ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο 

Ξξφζθιεζεο πξνεγήζεθε ε θα Γαλάε- Διέλε Κηραειίδνπ σο θάηνρνο ηνπ πην ζρεηηθνχ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  ζπνπδψλ θαη αθνινχζεζαλ νη θ.θ. Αζαλαζία Καζηνπνχινπ θαη Δηξήλε 

Ξαπαληθνιάνπ  επίζεο θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 

 Γηα ην αληηθείκελν Α.19 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΑΛΑΡΠΘΝΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Β.1 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΠΝΕΑΛΑ ΡΑΠΠΖ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθε ζπλνιηθά κία κφλν  (1) πξφηαζε ε νπνία πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Β.2 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1* ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΘΑΟΝΡΕΝΠ  

2* ΚΑΟΗΑ ΠΑΟΑΛΡΝΓΙΝ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο, νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηνπ  φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο Ξξφζθιεζεο.  

*Δπηπιένλ θαη νη δχν πξνηάζεηο  ήηαλ ηζνδχλακεο θαη σο εθ ηνχηνπ βάζεη ησλ γεληθψλ φξσλ 

ηεο Ξξφζθιεζεο πξνεγήζεθε απηή ηνπ θ. Θαξνχηδνπ δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε γλψκε ηεο 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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Δπηηξνπήο,  ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ δηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη 

κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε  ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ηεο θαο Παξαληφγινπ. Δπηπιένλ, ν θ. Θαξνχηδνο δηαζέηεη εξγαζηαθή εκπεηξία 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο αλάζεζε εξγαζηψλ.    

 

 Γηα ην αληηθείκελν Β.3 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΞΑΞΝΡΠΖΠ  

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δχν (2) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε ηνπ  φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 

 Γηα ην αληηθείκελν Β.4 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΑΓΑΚ ΦΗΙΗΞΞΗΓΖΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά  ηξεηο  (3) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία (1) 

πιεξνχζε ηνπ  φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο Ξξφζθιεζεο. 

 

 Γηα ην αληηθείκελν Β.5 πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ 

ΝΛΝΚΑ ΔΞΩΛΚΝ 

1 ΓΖΚΖΡΟΑ ΡΠΗΚΑΓΔΥΟΓΖ 

2 ΞΑΡΟΝΘΙΝΠ ΚΑΟΝΞΝΙΝΠ 

3 ΚΑΟΗΑ ΠΑΟΑΛΡΝΓΙΝ 

4 ΠΝΦΗΑ ΒΑΙΑΒΑΛΖ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά νθηψ (8) πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο  νη ηέζζεξηο (4) 

πιεξνχζαλ ηνπ  φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο Ξξφζθιεζεο. 

 

2. Ρελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 

3. Ρελ αλάζεζε  ηνπ έξγνπ  κε αληηθείκελν ηε(λ)/ην(λ)/ηηο/ηνπο: 

 (Α.1) Ππιινγή πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ (ρνξεγνχκελα θάξκαθα, ζεξαπείεο, 

ζλεζηκφηεηα) απφ κνλάδεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζην ζχλνιν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ κε 

επηηφπηεο επηζθέςεηο, επεμεξγαζία ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αμηνιφγεζε ησλ πηπρψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ, θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ παξαγσγήο έηνπο 2018 κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη  επηρεηξήζεσλ 

κεηαπνίεζεο  θαη ηππνπνίεζεο αιηεπκάησλ κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζην ζχλνιν ηνπ 
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Διιαδηθνχ ρψξνπ,  ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν, δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ζηελ 

αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ησλ απαηηνχκελσλ 

ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ην ΞΑΑΡ θαη ηελ ΔΔ, ζηελ Ληάβνπ Πηαπξνύια, κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα 

ην Έξγν  ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ζαξάληα επξψ 

(28.340,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο 

θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελεο. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα 

δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, 

Θαβάιαο) . 

 

 (Α.2) Θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ (έμνδα, δαπάλεο πξνζσπηθνχ, αμία θαη 

πνζφηεηα πξψηεο χιεο, πσιήζεηο, αξηζκφο πξνζσπηθνχ, θφζηνο παξαγσγήο, 

επελδχζεηο, πξνβιήκαηα) θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ (απαζρφιεζε αλά θχιν, ειηθία, 

εζληθφηεηα, επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζεζηψο απαζρφιεζεο) έηνπο 2018 γηα κνλάδεο 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο κε επηηφπηεο επηζθέςεηο,  επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έηνπο 2018 ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο 

αιηεπκάησλ θαη κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, βάζεη ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα έθδνζε 

θαη δεκνζηνπνίεζε ηζνινγηζκψλ,  ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν, δηφξζσζε 

ζθαικάησλ θαη αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, εθπφλεζε ηειηθήο κειέηεο φπνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ πνπ 

δηέπεη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, πξνζδηνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θιάδνπ φζνλ αθνξά ζηελ δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ,  

εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ θιάδνπ, ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ησλ 

απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ην ΞΑΑΡ θαη ηελ ΔΔ, ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (ΔΞΠΑΓ), ζηε Ιπηξνζπγθνύλε Εσή, κε 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 31/12/2019. Ρν 

θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο, ηξηαθφζηα ζαξάληα 

Δπξψ (28.340,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε 

πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηεο  αληηζπκβαιιφκελεο. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ 

ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην 

Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο) . 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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 (Α3) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο, ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Πηελ θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη 

ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ,  

εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο, γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ,  κε ζθνπφ ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη 

βάξνπο θάζε αηφκνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ/ζρέζεσλ γηα ην θάζε 

είδνο/απφζεκα, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία,  θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο ζηνπο βηνινγηθνχο πφξνπο θαη ην ζαιάζζην 

νηθνζχζηεκα ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζα θαηαγξάθεηαη 

ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά 

εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ πνπ 

αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη ην 

βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & 

Θξάθεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ( ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε 

ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα 

αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε 

θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο,  ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο 

πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ,  

ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί,  

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ θαζψο θαη  αξρεηνζέηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ηερληθψλ εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί., ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο εζληθέο θαη δηεζλείο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, ζηνπο  Αλαζηάζην Ξαπαδόπνπιν, Διέλε 

Πακαξά, Γηάλλε Γεκεηξηάδε, Πηέιην Ρξηαληαθπιιίδε, Θσκά Κπνύζδξα, 

Ιάδαξν Ρζηξίδε θαη Γηώξγν Νξθαλίδε, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο  κέρξη ηελ 31/12/2019.  Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε 

ζχκβαζε είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο, επηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (28.740,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92



 
 

                 
                   ΔΞΑΙΘ 2014-2020 
                ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ 
    Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

Απφθαζε ΓΠ ζέκα 25/129εο/21.02.2019  Πειίδα 13 απφ 29 
 

πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ 

ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ_ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην 

Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο) . 

 (Α.4) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ)  θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ 

δείγκαηνο, γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, κε 

ζθνπφ ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη βάξνπο θάζε αηφκνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θχινπ, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή 

βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ/ζρέζεσλ γηα ην θάζε είδνο/απφζεκα, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε 

αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή 

αιηεία,  ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα 

αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην 

είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα 

είδε ησλ αιηεπκάησλ πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε 

πεξηνρή αιηείαο θαη ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Θα 

θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο (ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε 

ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα 

θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, 

ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε 

γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ 

ζα ππνδεηρζεί ζηνπο   Γεώξγην Γθηηαξάθν, Αζαλάζην Ππεηζηώηε θαη Θσλζηαληίλα 

Νθξεηδνπνύινπ, κε  ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο 

κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε είλαη είθνζη νρηψ 

ρηιηάδεο εθαηφ ζαξάληα Δπξψ (28.140,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα 

δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΔΙΓΝ_ΓΖΚΖΡΟΑ  κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, 

Θαβάιαο) . 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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 (Α.5) Δξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο ρειηψλ, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη: 1. Ρελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ βάξνπο, θαζψο θαη ηνπ 

παξαζηηηθνχ θνξηίνπ θάζε άηνκν. 2. Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ. 3.Ρνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ σηφιηζσλ θαη ησλ ιεπηψλ,  θαηαγξαθή ησλ 

εθθνξηψζεσλ ρειηψλ ζε θάζε ιηκλνζάιαζζα, εθθξαζκέλε θαη ζε θηιά αλά εθηάξην ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο (kg/ha), ηελ εβδνκαδηαία θαηαλνκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) θαη ηνπ 

νιηθνχ βάξνπο ησλ ρειηψλ πνπ έρνπλ αιηεπζεί (TW), δεηγκαηνιεςίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ρειηψλ (γπαιφρεια –θηηξηλφρεια-αζεκφρεια),  

ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ πνπ 

έρνπλ άδεηα γηα αιηεία ρειηψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

αιηεχκαηνο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή κήθνπο απηψλ. Θα πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή 

βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ, κε ρξήζε παθέησλ ηεο R,  

ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο Νκάδσλ Δξγαζηψλ θαη ζεκηλάξηα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί, ζπκκεηνρή ηεο ζπγγξαθήο ηεο ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο έθζεζεο, ζηελ 

Ξαξαζθεπή Ξαπαδνπνύινπ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη 

είθνζη επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (27.740,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ Αλαδφρνπ ζην άξζξν 

39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο. Ρπρφλ 

κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ 

νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ,  κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο) . 

 (Α.6) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη βάξνπο θάζε 

αηφκνπ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ θχινπ, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε παξαγσγή βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ/ζρέζεσλ γηα ην θάζε είδνο/απφζεκα,  

θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ζα 

γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην 

είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα 

είδε ησλ αιηεπκάησλ πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε 

πεξηνρή αιηείαο θαη ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζηε ζπιινγή ηζηψλ θαη 

νζηψλ  απφ κεγάια πειαγηθά είδε, ζηνπο Αξηζηείδε Σξηζηίδε θαη Αζαλάζην Πηνύια, 

κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο  απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 

31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε είλαη είθνζη έμη ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (26.940,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα 

δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, 

Θαβάιαο) . 

 (Α.7)  Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ,  εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ 

δείγκαηνο, θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε 

δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα 

γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & 

Θξάθεο, ζα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα 

θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ 

αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή 

αιηείαο θαη ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ αιηεπηηθά ζθάθε, ζπιινγή ηζηψλ θαη νζηψλ  

απφ κεγάια πειαγηθά είδε, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, 

ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζηνπο Ινπθία Σαηδεαλαζηαζίνπ, 

Ληθόιαν Κπάγθν θαη Ακαιία Κελά, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε  

είλαη είθνζη επηά ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα Δπξψ (27.140,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92
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39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ 

κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ 

νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο) .  

 (Α.8) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο 

θαη ησλ λήζσλ Ιήκλνπ θαη Αγ. Δπζηξαηίνπ. Θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ 

απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή 

κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, θαηαγξαθή ησλ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο αιηείαο,  θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ,  ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ 

ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη ησλ λήζσλ Ιήκλνπ θαη Αγ. Δπζηξαηίνπ, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη ησλ λήζσλ Ιήκλνπ θαη Αγ. 

Δπζηξαηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα θαηαγξάθνληαη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ( ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε 

ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα 

αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε 

θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο 

πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί  θαη 

θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ,  ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν 

θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ θαζψο θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ 

Αλαζηαζία Ξαπαδνπνύινπ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 
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ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ 

θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηεο αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηεο. Ρν 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο  

αληηζπκβαιιφκελεο.  

 (Α.9) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, Πακνζξάθεο, Λέαο Κάθξεο, Καξψλεηαο θαη 

Φαλαξίνπ Ονδφπεο, Ξφξην-Ιάγνπο Μάλζεο, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ 

απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζηε ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, θαηαγξαθή ησλ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θξάθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, 

Πακνζξάθεο, Λέαο Κάθξεο, Καξψλεηαο θαη Φαλαξίνπ Ονδφπεο, Ξφξην-Ιάγνπο Μάλζεο 

ζα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε 

ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ 

αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή 

αιηείαο θαη ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Θξάθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, Πακνζξάθεο, Λέαο Κάθξεο, Καξψλεηαο θαη Φαλαξίνπ 

Ονδφπεο, Ξφξην-Ιάγνπο Μάλζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 

θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ( ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε 

ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα 

θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, 

ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε  εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ,  ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία 

βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε 

πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν θαη θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνλ Ξαζράιε Ξαπαδακάθε, κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα 
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ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ 

(24.940,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη 

ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη 

δηακνλήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ . Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 (Α.10) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Ξηεξίαο, θαηαγξαθή ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη 

ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ)  θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε  αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, θαηαγξαθή ησλ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ξηεξίαο, ζα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα 

αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην 

είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα 

είδε ησλ αιηεπκάησλ πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε 

πεξηνρή αιηείαο θαη ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Ξηεξίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο 

( ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο 

κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο,  ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ,  ζχληαμε ιεπηνκεξψλ 

αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθά 

ππεχζπλν θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνλ Αζαλάζην 

Θαιιηαληώηε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 

31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 
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δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ.  

 (Α.11) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

Σαιθηδηθήο. Πηελ θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν 

ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζηε 

ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή 

ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εξαζηηερληθή αιηεία,  θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, 

ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη 

δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ 

ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Σαιθηδηθήο, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Σαιθηδηθήο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο 

(ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο 

κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ 

αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρνο θαη δηφξζσζε 

ζθαικάησλ, αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ,  ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ηερληθψλ 

εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί,  ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

εξγαζίαο εζληθέο θαη δηεζλείο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, ζηνπο Αλδξνλίθε 

Ξαξδαινύ θαη Ηάζσλα Εαθεηξίδε, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε 

είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ αλαδφρσλ  γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ακνηβή ηνπο. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ 

πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην 

Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο). 

 (Α12) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

Σαιθηδηθήο,  θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζηε 

ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή 

ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εξαζηηερληθή αιηεία,  θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, 

ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη 

δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ 

ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Σαιθηδηθήο, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Σαιθηδηθήο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο 

(ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο 

κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ 

αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνπο Γεκήηξην Ιαρνπβάξε θαη Βαζηιηθή 

Θσλζηαληέιηα, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 

ηελ 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ αλαδφρσλ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 
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δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ  αλαδφρσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπο. 

Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ.  

 (Α.13) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Καγλεζίαο θαη ησλ Βνξείσλ 

Ππνξάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζην Βφιν, Λ. 

Αγρίαιν, Κειίλα, Πθηάζν, Πθφπειν θαη Αιφλλεζν, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ 

απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζηε ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, θαηαγξαθή ησλ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καγλεζίαο θαη ησλ Βνξείσλ Ππνξάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ 

πνπ ειιηκελίδνληαη ζην Βφιν, Λ. Αγρίαιν, Κειίλα, Πθηάζν, Πθφπειν θαη Αιφλλεζν, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο,  ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε,  ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Καγλεζίαο θαη ησλ Βνξείσλ Ππνξάδσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζην Βφιν, Λ. Αγρίαιν, Κειίλα, 

Πθηάζν, Πθφπειν θαη Αιφλλεζν, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 

θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ( ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε 

ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα 

θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, 

ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε 

γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ 

ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνπο Θιενπάηξα Αιηδξνκίηε θαη Δπαγγειία Ξαπαληθνιάνπ, κε 

ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 31/12/2019. 

Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν  γηα θάζε ζχκβαζε είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, 

θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, 
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ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ησλ αλαδφρσλ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Ξ.Α. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη 

δηακνλήο ησλ αλαδφρσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπο . Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 (Α14) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Ιέζβνπ, θαη Σίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Κπηηιήλε, Κήζπκλα, 

Θαιινλή, Ξέξακα, Ξνιηρλίην, Σίν, Κεζηά., θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ 

απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, θαηαγξαθή ησλ 

παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ 

θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ λήζσλ Ιέζβνπ, θαη Σίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ 

ειιηκελίδνληαη ζηε Κπηηιήλε, Κήζπκλα, Θαιινλή, Ξέξακα, Ξνιηρλίην, Σίν, Κεζηά, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα κεγάια πειαγηθά είδε, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηα αιηεπηηθά ζθάθε ησλ λήζσλ Ιέζβνπ, θαη Σίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ 

πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Κπηηιήλε, Κήζπκλα, Θαιινλή, Ξέξακα, Ξνιηρλίην, Σίν, Κεζηά, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 

ζθάθνπο (ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο 

θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, 

ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ.) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε ιεπηνκεξψλ 

αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθά 

ππεχζπλν θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνπο Σξήζην 

Θαηζνύπε θαη Θσλζηαληίλν Βαηηθηώηε, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ,  δηάξθεηαο 

απφ ηελ  ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν  γηα θάζε 

ζχκβαζε είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 
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αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ αλαδφρσλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ακνηβή ηνπο. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  

 (Α.15) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Πάκνπ, Φνχξλσλ, 

Ηθαξίαο, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη 

ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ, θαηαγξαθή 

ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εξαζηηερληθή αιηεία,  θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, 

ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη 

δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ 

ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Πάκνπ, Φνχξλσλ, Ηθαξίαο, ζα 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ 

ζθάθνο θαη αλά εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη 

ην βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα κεγάια πειαγηθά είδε,  ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ησλ λήζσλ Πάκνπ, Φνχξλσλ, Ηθαξίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Θα θαηαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ( ε 

ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), 

ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα αιηείαο ζθάθνπο, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο,  ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα 

ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ,  ζχληαμε ιεπηνκεξψλ 

αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ βάζε ηνπ ΗΛΑΙΔ, ζηνπο Δπαγγειία Θππξαίνπ θαη Έθηνξα 

Γηνύξγε, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο κέρξη ηηο 

31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα θάζε ζχκβαζε είλαη είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρσλ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ησλ αλαδφρσλ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ αλαδφρσλ  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
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πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ησλ 

αλαδφρσλ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ.  

 (Α.16) Θαηαζθεπή κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ηρζπναπνζεκάησλ,  

εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ζε πιεζπζκνχο-απνζέκαηα πνπ απνηεινχλ ζηφρν ηνπ εζληθνχ 

αιηεπηηθνχ ζηφινπ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ, πξνζνκνίσζε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζελαξίσλ θαη ζηελ δηαηχπσζε ζρεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνηάζεσλ,  

επνπηεία ηεο δξάζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αιηείαο ζηνπο βηνινγηθνχο πφξνπο θαη ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ζηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ΗΛΑΙΔ, θαζνδήγεζε θαη ζπληνληζκφο νκάδσλ εξγαζίαο,  

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε παξεκπίπηνληα αιηεχκαηα 

πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

απφ ζπζηήκαηα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ππνινγηζκφ αιηεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο αλά ππνπεξηνρή αιηείαο,  ππνινγηζκφ νηθνινγηθψλ δεηθηψλ εθηίκεζεο ηεο 

αιηεπηηθήο πίεζεο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ 

πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ 

απνξξηπηφκελσλ εηδψλ)  θαη ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ,  εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο, γηα ηα 

είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ αθξηβή 

κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη βάξνπο θάζε αηφκνπ θαη ηνλ  πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ, ηεο 

σξηκφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή βηνινγηθψλ 

κεηαβιεηψλ/ζρέζεσλ γηα ην θάζε είδνο/απφζεκα,  ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο 

κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε 

ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί ηνλ 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ, 

θαζψο θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ,  ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο 

ηερληθψλ εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηνλ 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν,  ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο, εζληθέο θαη δηεζλείο, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, ζηνλ Θσλζηαληίλν Ρνπινύκε, κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηελ 31/12/2019. Ρν θφζηνο 

γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη ελλέα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ 

(29.340,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο 

θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα 

δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ 
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ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, 

Θαβάιαο).   

 (Α.17) Γεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & 

Θξάθεο, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο κήθνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αιηεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκπηπηφλησλ θαη ησλ απνξξηπηφκελσλ εηδψλ) θαη ζηε 

ζπιινγή βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ,  

εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο, γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη 

βάξνπο θάζε αηφκνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ/ζρέζεσλ γηα ην θάζε 

είδνο/απφζεκα, θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ (ζε αξηζκφ θαη βάξνο ή κήθνο) ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζα θαηαγξάθεηαη 

ν αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ ζθαθψλ αλά εκέξα αιηείαο. Γηα θάζε ελεξγφ ζθάθνο θαη αλά 

εκέξα δεηγκαηνιεςίαο ζα θαηαγξάθνληαη: ην είδνο ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ςάξεκα, ην είδνο ζηφρνο, ηα είδε ησλ αιηεπκάησλ πνπ 

αιηεχηεθαλ, ε πνζφηεηα θαη αξηζκφο ςαξηψλ ζε θάζε είδνο, ε πεξηνρή αιηείαο θαη ην 

βάζνο θαη ηέινο ε δηάξθεηα αιηείαο ζε ψξεο ή εκέξεο, ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & 

Θξάθεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα θαηαγξάθνληαη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο (ε ειηθία, ην νιηθφ κήθνο, ε ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο, ε 

ηππνδχλακε ηεο θχξηαο κεραλήο), ηα αιηεπηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα 

αιηείαο ζθάθνπο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε 

θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο 

πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ Έξγνπ, 

ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 

ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν, ζηνλ Αληώλην Γεξόπνπιν, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, 

δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα ηε 

ζχκβαζε είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα Δπξψ (28.140,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ.  Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ 

ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε βάζε εθθίλεζεο ην 

Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο).   
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 (Α.18) Ππιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα αιηεπηηθά δεδνκέλα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο,  επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη ζπκβνιή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ην Ξιαίζην ησλ 

Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ (DCF),  ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ Δζληθνχ Αληαπνθξηηή θαη ζε 

δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηεο Διιάδαο ζηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Νκάδα Ππληνληζκνχ ηεο Κεζνγείνπ & Δχμεηλνπ Ξφληνπ, ππνζηήξημε ζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ, ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ πξνηάζεσλ 

πινπνίεζεο θαη ησλ εηήζησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην πξφγξακκα 

ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ (ΔΞΠΑΓ), ππνζηήξημε ζηε ζπγγξαθή ησλ 

απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ ΔΔ θαη ην ΞΑΑΡ,  εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ (ΔΞΠΑΓ) ζηελ Γαλάε-Διέλε Κηραειίδνπ, κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα 

ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη ηέζζεξηο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο  

αληηζπκβαιιφκελεο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη 

δηακνλήο ηεο αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηεο. 

 (Α.19) Θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ (έμνδα, δαπάλεο πξνζσπηθνχ, αμία θαη 

πνζφηεηα πξψηεο χιεο, πσιήζεηο, αξηζκφο πξνζσπηθνχ, θφζηνο παξαγσγήο, 

επελδχζεηο, πξνβιήκαηα) θαη θνηλσληθψλ  παξακέηξσλ (απαζρφιεζε αλά θχιν, ειηθία, 

εζληθφηεηα, επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζεζηψο απαζρφιεζεο) έηνπο 2018 γηα κνλάδεο 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη επηρεηξήζεηο  κεηαπνίεζεο κε επηηφπηεο επηζθέςεηο,  επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έηνπο 2018 ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο 

αιηεπκάησλ θαη κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, βάζεη ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα έθδνζε 

θαη δεκνζηνπνίεζε ηζνινγηζκψλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν, δηφξζσζε 

ζθαικάησλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, εθπφλεζε ηειηθήο κειέηεο 

φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ πνπ δηέπεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ,  πξνζδηνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ζηελ δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο,  

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ θιάδνπ,  εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, πξνηάζεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πξφηαζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ θιάδνπ, 

ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο  ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ην ΞΑΑΡ θαη 

ηελ ΔΔ, ζηνλ Σξήζην Γαλάηζθν, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (24.940,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 

39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα 
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θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ 

κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ 

νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ–ΓΖΚΖΡΟΑ,  κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο).   

 (Β.1) πνζηήξημε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ 

πξνηάζεσλ πινπνίεζεο, ησλ εηήζησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην πξφγξακκα 

ζπιινγήο αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ (ΔΞΠΑΓ), ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ησλ 

απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ ΔΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ (ΔΞΠΑΓ) 

ζηηο ηξεηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ. (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά), ππνζηήξημε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ Πνπδάλα Ράζζε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο 

είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα Δπξψ (28.140,00 €)  , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο 

ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηεο  αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ακνηβή ηεο.  Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηεο αληηζπκβαιιφκελεο.  

 (Β.2) Ππιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα αιηεπηηθά δεδνκέλα,  

ππνζηήξημε  εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ (ΔΞΠΑΓ),  

ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ, ππνζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, ζηνλ Αλαζηάζην Θαξνύηδν, κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα 

ην Έξγν  ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ 

(27.740,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη 

ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ζ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηπρφλ  κεηαθηλήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 (Β.3) Δπηκέιεηα θαη ελεκέξσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ζην ΗΛ.ΑΙ.Δ., γηα ηελ 

θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ, έιεγρφ απηψλ  θαη  αζθαιή αξρεηνζέηεζή ηνπο, επηκέιεηα ηνπ 

FTP φπνπ αξρεηνζεηείηαη ην πιηθφ,  επηκέιεηα, ζηνλ ρεηξηζκφ (Γεκηνπξγία, Δηζαγσγή, 

Δμαγσγή, Αλάιπζε απνηειεζκάησλ) θαη ζπληήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ 

Visual Basic θαη SQL, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα έγγξαθα, νη εθζέζεηο θαη νη δείθηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αξρεηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία απηψλ,  ειέγρνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλαιπκέλσλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ ηήξεζε αξρείσλ κε ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο ηνπ Έξγνπ, ρξήζε, 
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ζπληήξεζε θαη έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ΗΡΗ θαη ερνβνιηζηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο, έιεγρν ησλ θνξεηψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Έξγνπ θαη ζηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ζπκκεηνρή ζηνπο εξεπλεηηθνχο πιφεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 

ηεο νκάδαο δεηγκαηνιεςίαο, ζηνλ Αληώλε Ξαπνπηζή, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, 

δηάξθεηαο ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο 

ζχκβαζεο είλαη είθνζη νρηψ ρηιηάδεο εθαηφ Δπξψ ( 28.100,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 

39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα 

θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ 

κεηαθηλήζεηο γηα δεηγκαηνιεςίεο/ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ 

νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, κε βάζε εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο (Λέα Ξέξακνο, Θαβάιαο) .  

 (Β.4) Δπηκέιεηα ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα 

έγγξαθα, νη εθζέζεηο θαη νη δείθηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλάιπζε 

απνηειεζκάησλ (δεκηνπξγία, εηζαγσγή, εμαγσγή, αλάιπζε απνηειεζκάησλ), 

δεκηνπξγία πιάλνπ αληηγξάθσλ αζθαιείαο), επέθηαζε ηεο δηεπαθήο ρξεζηψλ γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ (ρσξίο δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ) ζην ππνπξγείν, 

κε ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο πεδίσλ (queries), θαζψο θαη εμαγσγή απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ,  επηκέιεηα θαη ελεκέξσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ,  

επηκέιεηα γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ βάζεσλ κε ηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ (2016/679) αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε γηα ηελ ηερλνινγηθή ζπκκφξθσζε ζε 

επίπεδν αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο θαη ζρεδηαζκφο κε έκθαζε ηελ αζθάιεηα, 

ππνζηήξημε κεραλνγξάθεζεο ηνπ Έξγνπ ζρεηηθά κε δξάζεηο ηνπ ΔΞΠΑΓ (Software-

Hardware),  αξρεηνζέηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ,  ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ΔΞΠΑΓ κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ΗΛΑΙΔ, ζηνλ Αδάκ Φηιηππίδε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο ηελ ππνγξαθή 

ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν ηεο ζχκβαζεο είλαη είθνζη ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (20.940,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Ρπρφλ κεηαθηλήζεηο γηα 

ζπλεληεχμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ ηνπ 

άλσ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ νδνηπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ, κε βάζε 

εθθίλεζεο ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (Λέα Ξέξακν, Θαβάιαο).  

 (Β.5) Ινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ, κε βάζε ηε ινγηζηηθή 

Γεκνζίνπ ηεο ΝΡS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ εμήο: Έθδνζε εληαικάησλ 

πιεξσκψλ, Έιεγρν ζπκθσλίαο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα ππφινηπα ηξαπεδηθψλ 
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ινγαξηαζκψλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνφδνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ππνινγηζκφ θαη 

επηκεξηζκφ έκκεζσλ δαπαλψλ, παξαθνινχζεζε ηεο εθηακίεπζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ 

Έξγνπ, παξαθνινχζεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Έξγνπ, ζχληαμε κεληαίσλ δειηίσλ 

δαπαλψλ, ηήξεζε αξρείνπ κε ηα παξαζηαηηθά ησλ αλαδφρσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο θφξσλ θαη ινηπψλ 

θξαηήζεσλ, ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ κε ζθνπφ ηε 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ζηελ 

Γήκεηξα Ρζηκαγεώξγε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο κέρξη ηηο 31/12/2019. Ρν θφζηνο γηα ην Έξγν γηα ηε ζχκβαζε είλαη είθνζη επηά 

ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (27.740,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ, θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 

4387/2016. Πην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηεο αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηεο. Ρν 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ.  

Θαηά ηεο  απφθαζεο  ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Νξγαληζκνχ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ηλζηηηνχην  Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο Θαβάιαο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ 

ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, νδφο Λέα Ξέξακνο, Ρ.Θ. 64007, Θαβάια θαη ζα πξέπεη 

λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 25 απφθαζεο  ηεο 129εο/21.02.2019 

Ππλεδξίαζεο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

134/17-01-2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο 

πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ  δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη 

ελζηάζεηο, νη πίλαθεο θαηάηαμεο   νξηζηηθνπνηνχληαη θαη θαινχληαη νη αλάδνρνη  γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

4. Ρελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο αλαδφρνπο ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη, 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

5. Ρελ απζεκεξφλ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Π. Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

Αηθαηεξίλε Λίθνπ Θαζεγεηήο Ληθόιανο Θαηήο 

 

ΑΔΑ: Ω1ΝΘΟΞ3Μ-Μ92


		2019-02-26T08:55:03+0200
	Athens




