
                                                                       

                                                                           

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 
  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝ.ΑΛ.Ε. ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 
Αριθμ. Πρωτ.: 981/17-03-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη μίσθωση πλωτών μέσων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και 
προσωπικού από τις εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. σε θέσεις δειγματοληψιών, με σφραγισμένες 
προσφορές. 

 
Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 
Μίσθωση πλωτών μέσων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και 

προσωπικού από τις εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. σε θέσεις δειγματοληψιών, για τις ανάγκες 
υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων 

υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου 
παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856), του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονα 

Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της θαλάσσιας οικο-περιοχής του 
Βορείου Αιγαίου». 
(CPV: 63726400-8) 

 

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) 

Προϋπολογισμός 57.903,23€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (έως 24%) 

Φορέας Χρηματοδότησης Εθνικοί πόροι μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Ευρωπαϊκοί 
πόροι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 ν. 4412/2016) 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει μόνο της τιμής  

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 981/17-03-2021 

Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής 

06/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Τόπος κατάθεσης 
προσφορών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) 

ΑΔΑ: 6Ι6ΖΟΞ3Μ-Χ3Ψ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 
  

 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τ.Κ. 64007, NUTSEL515 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τηλ.: +3025940 22691 (Γεράσιμος Φλωράς, Δρ Σωτήριος 
Ορφανίδης) 
Φαξ: +3025940 22222 
E-mail: fri@inale.gr 

Πρόσβαση στα έγγραφα 

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις 
διευθύνσεις διαδικτύου 
www.diavgeia.gov.gr  (Περίληψη διακήρυξης) 
www.eprocurement.gov.gr 
www.elgo.gr 
www.inale.gr 

Ημερομηνία Διενέργειας 
(Αποσφράγιση) 06/04/2021 και ώρα 14:30 μ.μ. 

Χρόνος ισχύος 
προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο 
ΜΗΤΡΩΟ ΚΗΜΔΗΣ και έως την παροχή των αντίστοιχων 
υπηρεσιών για κάθε τμήμα και το αργότερο έως 30/11/2023. 

Δικαίωμα συμμετοχής  
 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
 

 

Για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

(υπογραφή)* 

 

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν  

 (*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που 
παραμένει στο αρχείο του φορέα) 

 

ΑΔΑ: 6Ι6ΖΟΞ3Μ-Χ3Ψ


