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                                          Αριθμ. Πρωτ.: 21894/19-04-2022 

 

                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 

μεταφορά προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου 

μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών 

(CPV:63726700-1)» έτους 2022, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020). Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» /ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΑΛΙΕΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα, Τηλέφωνο: 

2108392000. 
2. Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού και διάθεσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, 64007, Καβάλα/ EL515. 
3. Παρεχόμενη Υπηρεσία- εκτιμώμενη αξία: Μεταφορά προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με 

επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των 

δειγματοληψιών, εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (σύνολο με 
ΦΠΑ 86.800,00€). 

4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επιλογή Αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος 

τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών στο πλαίσιο του 
έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055 έτους 2022, για 30-35 

περίπου συνεχόμενες ημέρες δειγματοληψιών, στην περιοχή του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου.  
5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

6. Συνολικός προϋπολογισμός: 70.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (σύνολο με ΦΠΑ 
86.800,00€). 

7. Διάρκεια σύμβασης: 30-35 περίπου συνεχόμενες ημέρες δειγματοληψίας, από την ημερομηνία 

επιβίβασης του επιστημονικού προσωπικού του ΙΝΑΛΕ στο σκάφος έως την ημερομηνία αποβίβασής 
του, κατά την περίοδο Ιουνίου, Ιουλίου και έως την 10η Αυγούστου 2022. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας 

πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.400,00€. 

9. Πηγή χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού 
θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 

http://www.elgo.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ). 

11. Τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
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12. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21/04/2022. 

13. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/05/2022 και ώρα 12.00 
14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: είναι η Ελληνική. 

15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο τεύχος διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 
 

 

 

 

 
 

Για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
                  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 

   Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
   Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
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