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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

     πλεδξίαζε 133ε/05.04.2019      Αξ. Θέκαηνο:  12 

 

Θέκα: «Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 609/21.02.2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρώλ ηεο Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη 

ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ παξαθνινύζεζεο-Γεηγκαηνιεςίεο 

θαη αλαιύζεηο βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο» (ΟΠ 5010856) ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε – Σακείν πλνρήο θαη από Δζληθνύο πόξνπο (ΑΔ 2751). Έγθξηζε 

ζύλαςεο  επηά (7) ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ Έξγνπ».    

 

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 ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ 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 ΓΔΩΟΓΗΘΝ 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 

ΑΔΑ: ΩΠΑ6ΟΞ3Μ-Ν1Κ
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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 ππ΄αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ  κε ζέκα «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. Ρελ ππ΄αξηζκ. 4935/20.06.2018 Απφθαζε  ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε 

ζέκα: Eληαμε ηεο Ξξάμεο «Ξαξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ 

ππνπεξηνρψλ ηεο Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 

παξαθνινχζεζεο-Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο» (ΝΞΠ 5010856) ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «πνδνκέο 

Κεηαθνξψλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 

11. Ρν απφ 19.11.2018 (νξζή επαλάιεςε) Αίηεκα ηνπ  Δπηζηεκνληθά πεπζχλνπ, ζρεηηθά κε 

ηελ αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο επηά (7) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

«Ξαξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο-

Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο» ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 3239/19.11.2018  έγγξαθν ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (ΗΛΑΙΔ). 

12. Ρελ ππ΄αξηζκ. 1755/109698 ΑΓΑ: 7Γ9Γ4653ΞΓ-Ο33 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ζέκα: Έγθξηζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ χςνπο 

εθαηφλ νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ (184.884,00) επξψ γηα 

αλάζεζε εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ» θαη ηελ ππ΄αξηζκ.: 

1537/14.01.2019 ΑΑ:131, ΑΓΑ: 60ΙΔΝΜ3Κ-2ΘΖ Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο  χςνπο 

εθαηφλ νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ (184.884,00) επξψ γηα 

ακνηβή επηά ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2019 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 
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«Ξαξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο-

Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο».  

13. Ρελ ππ΄αξηζκ. 24 απφθαζε ηεο 128εο/07.02.2019 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), γηα ην Έξγν «Ξαξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ ηεο Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο-Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο» (ΝΞΠ 5010856) ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Ρακείν Ππλνρήο θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο (ΠΑΔ 2751). Έγθξηζε 

ζχλαςεο  επηά (7) ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ησλ Έξγνπ.   

14. Ρελ αξηζκ. 609/21.02.2019 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε επηά (7) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο 

ηνπ Έξγνπ «Ξαξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ 

ηεο Διιάδαο / Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο-

Γεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο» (ΝΞΠ 5010856) ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – 

Ρακείν Ππλνρήο θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο (ΠΑΔ 2751).  

15. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

16. Ρν απφ 28.03.2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

1099/23032019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.  

17. Ρελ αξηζκ. πξση. 16026/04.04.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ απφ  28.03.2019 Ξξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο αξηζκ. 609/21.02.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

Α. Γεηγκαηνιεςίεο 

Α.1. Γύν αλάδνρνη 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΠΝΙΡΑΛΑ ΡΠΗΩΙΖ 

2 ΚΑΟΗΑ  ΘΝΠΚΗΓΝ 

 Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά επηά (7) πξνηάζεηο  νη πέληε (5) εθ ησλ νπνίσλ δελ 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα.  
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Α.2. Γύν αλάδνρνη 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΞΑΠΣΑΙΖΠ ΞΑΞΑΓΑΚΑΘΖΠ 

2 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΓΔΩΟΓΗΑΓΖΠ 

3 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ  ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 

4 ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΕΖΘΗΓΝ 

5 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΡΠΝΡΠΘΝ 

 Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) πξνηάζεηο  νη ελλέα (9) εθ ησλ 

νπνίσλ δελ πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα 

ηα απαξαίηεηα πξνζφληα.  

 

Β. Τπνζηήξημε Έξγνπ 

Β.1. Έλαο αλάδνρνο 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΞΑΠΣΑΙΖΠ ΞΑΞΝΡΠΖΠ 

 Πεκείσζε: ππνβιήζεθε ζπλνιηθά κία (1) πξφηαζε ε νπνία  πιεξνχζε φινπο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο. 

 

Β.2. Έλαο αλάδνρνο 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΑΟΗΑ ΠΑΟΑΛΡΝΓΙΝ 

2 ΠΝΦΗΑ ΒΑΙΑΒΑΛΖ 

3 ΘΙΔΝΛΗΘΖ  ΘΑΡΠΑΟΗΘΑ 

4 ΚΑΟΗΑ ΘΑΟΑΗΠΘΝ 

  

Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά έμη (6) πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) δελ 

πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. 

  

Β.3. Έλαο αλάδνρνο 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ 

1 ΠΩΡΖΟΗΝΠ ΑΙΔΜΑΘΖΠ 

 Πεκείσζε: ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά πέληε (5) πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) 

δελ πιεξνχζαλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξξφζθιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. 
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2. Ρελ έγθξηζε ησλ αλσηέξνπ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

3. Ρελ αλάζεζε ησλ έξγσλ σο εμήο: 

 

Α. Γεηγκαηνιεςίεο 

Α.1. Γύν αλάδνρνη 

Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

- Tελ ππνζηήξημε εξγαζηψλ πεδίνπ γηα ραξηνγξάθεζε θαη δεηγκαηνιεςία πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεηγκάησλ ζαιάζζησλ καθξνθχησλ (καθξνθχθε-αγγεηφζπεξκα) κε ειεχζεξε 

θνιχκβεζε, θαηάδπζε ή κέζσ εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο. 

- Tελ ππνζηήξημε επεμεξγαζίαο δεηγκάησλ ζαιάζζησλ καθξνθχησλ ζην εξγαζηήξην, 

ηαπηνπνίεζεο εηδψλ, θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα πξνζδηνξηζκφ 

θπηνθνηλσληψλ θαη ππνινγηζκφ δεηθηψλ βηνπνηθηιφηεηαο - νηθνινγηθήο πνηφηεηαο.  

- Tε ζπκβνιή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηηο ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο θαη ζηε ζπγγξαθή 

ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ.  

ζηε Πνπιηάλα Ρζηψιε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ ηξηάληα έμη 

επξψ  (135.036,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ 

θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  

ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηεο 

θαη  

ζηελ Καξία Θνζκίδνπ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ ηξηάληα έμη 

επξψ  (135.036,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ 

θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο  

ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηεο. 

 

Α.2. Γύν αλάδνρνη 

Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

- Ρελ Βηνινγία-νηθνινγία ηρζχσλ ή άιισλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ. 

- Ρελ ππνζηήξημε ηεο δεηγκαηνιεςηψλ (ζθάθνο ή νπηηθή παξαηήξεζε βπζνχ κε 

θαηάδπζε) ηρζχσλ ή άιισλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνκαρηθψλ 

ηνπο πεξηερνκέλσλ (πεξηιακβάλνληαη κηθξν-πιαζηηθά). 

- Ρελ ππνζηήξημε ηεο εθηίκεζεο ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη ηεο ζαιάζζηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

- Ρελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ ηερληθψλ εθζέζεσλ.  
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ζηνλ Ξαζράιε Ξαπαδακάθε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ 

ηξηάληα έμη επξψ  (135.036,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ  ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

θαη 

ζηνλ Θσλζηαληίλν Γεσξγηάδε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ 

ηξηάληα έμη επξψ  (135.036,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ  ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

 

Β. Τπνζηήξημε Έξγνπ 

Β.1. Έλαο αλάδνρνο 

Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε: 

 

- Ρεο επηκέιεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ζην ΗΛΑΙΔ, γηα ηελ 

θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ, ζηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ζηελ αζθαιή αξρεηνζέηεζή ηνπο.  

- Ρεο  επηκέιεηα ηνπ FTP φπνπ αξρεηνζεηείηαη ην πιηθφ. 

- Ρνπ ειέγρνπ  γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλαιπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηήξεζεο αξρείσλ κε 

ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

- Ρνπ ειέγρνπ  ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δεηγκαηνιεςίεο. 

- Ρνπ ρεηξηζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ (Γεκηνπξγία, Δηζαγσγή, Δμαγσγή, Αλάιπζε 

απνηειεζκάησλ). 

- Ρνπ ειέγρνπ ησλ θνξεηψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δεηγκαηνιεςίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

- Ρεο ζπληήξεζεοηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε γεληθνχο ειέγρνπο θαη αληίγξαθα αζθαιείαο. 

ζηνλ Ξαζράιε Ξαπνπηζή, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα δχν ρηιηάδσλ νγδφληα επξψ  

(52.080,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ  ζην 

άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηνπ. 

 

Β.2. Έλαο αλάδνρνο 
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Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε: 

 
- Ρεο  νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ. 

- Tνπ ειέγρνπ, δηφξζσζεο ζθαικάησλ θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ.  

- Ρεο ζπγγξαθήο ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ  εθζέζεσλ. 

ζηε Καξία Παξάληνγινπ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ εθαηφ επξψ  

(65.100,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο ζην 

άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηεο θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο. 

 

Β.3. Έλαο αλάδνρνο 

Ρελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

- Ρελ  ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ 

- Ρελ ππνζηήξημε ηεο  παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

- Ρε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

- Ρε ζπιινγή ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξφνδν ησλ δεηθηψλ ηνπ 

Έξγνπ 

- Ρνλ ζπζρεηηζκφ ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξφνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ  

- Ρελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ παξαδνηέσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

- Ππλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν Β2 γηα ηε δηαζχλδεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

γηα ηελ νκαιή δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ. 

- Ρε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα  ηα πεξηβαιινληηθά/αιηεπηηθά 

δεδνκέλα. 

- Ρελ ππνζηήξημε ηεο  δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ.  

ζηνλ Πσηήξην Αιεμάθε, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 31.12.2023, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ  

(130.200,00) επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ 

θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηνπ ζην 

άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί  κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηνπ. 

 

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 Αιηεπηηθψλ 

Δξεπλψλ  Λέα Ξέξακνο, Ρ.Θ. 64007, Θαβάια θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε 
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θαηά ηεο αξηζκ. 12 απφθαζεο ηεο 133εο/05.04.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 609/21.02.2019 Ξξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Ξξνηάζεηο  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, ν πίλαθαο θαηάηαμεο   

νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ε  αλάδνρνο  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Νηθόιανο Καηήο 

 

ΑΔΑ: ΩΠΑ6ΟΞ3Μ-Ν1Κ


		2019-04-11T13:19:36+0300
	Athens




