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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 04ε/20.03.2020     Αξ. Θέκαηνο: 34 

 

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

346/11.02.2020 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Δθπόλεζε Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπιινγήο Αιηεπηηθώλ 

Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην Δλσζηαθώλ θαη Δζληθώλ Απαηηήζεσλ», κε θσδηθό ΟΠΣ 

5004055, ζην Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020». 

Έγθξηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε  ζαξάληα 

(40) ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

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

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

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

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

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 

3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  ζην Γ, 

πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

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

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

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

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

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

λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο έξεπλαο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- ΓΗΜΗΣΡΑ 

(ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

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 Ιλζηηηνχησλ θαη ηα Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη 
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γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 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. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «α) ρεηηθά κε ην 

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

Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο,. 

9. Σελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξφηεζε ηεο 

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

ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-8-2017) φπσο ηζρχεη  γηα ην 

έηνο 2020». 

10. Σελ αξηζκ. 1617/9.12.2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο 

Κνηλνηηθψλ Πφξσλ γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πιινγήο 

Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην Δλσζηαθψλ θαη Δζληθψλ Απαηηήζεσλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ  

Πξφγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 

2177/4.10.2019 φκνηα απφθαζε.  

11. Σελ αξηζκ. 14 Απφθαζε ηεο 127εο / 10.01.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ, ζηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε 

ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο  παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64,  ηνπ λ. 4485/2017 ηνπ ελ ιφγσ Έξγνπ.   

12. Σελ αξηζκ. 03 εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο απφθαζεο ηεο 154εο/18.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ, 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πιινγήο 

Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην Δλσζηαθψλ θαη Δζληθψλ Απαηηήζεσλ», κε θσδηθφ ΟΠ 

5004055, ζην Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020». 

13. Σελ απφ 30.12.2019  ζρεηηθή ζχκβαζε κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

14. Σελ αξηζκ. 2605/275633/20.12.2019, ΑΓΑ Ω54Α4653ΠΓ-ΘΔΙ, έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνχο 

ππνρξέσζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηελ αξηζκ. 1194/0.01.2020, 

ΑΑ 105, ΑΓΑ 9Π07ΟΞ3Μ-ΜΥΤ απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνχ χςνπο #1.250.000,00# 

επξψ. 

15. Σν απφ 9.1.2020 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο ζαξάληα (40) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, 

γηα ηελ αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο Έξγνπ, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

16/9.01.2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.    

16.  Σελ αξηζκ. 37 Απφθαζε ηεο 2εο/02.07.2020 πλεδξίαζε ηνπ Γ κε ζέκα: Έγθξηζε ζχλαςεο 

ζαξάληα (40) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα,  γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ κε ηίηιν «Δθπφλεζε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην 

Δλσζηαθψλ θαη Δζληθψλ Απαηηήζεσλ», κε θσδηθφ ΟΠ 5004055, ζην Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα 

«Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020».  

17. Σελ αξηζκ. 346/11.02.2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο 

πξνο ζχλαςε ζαξάληα (40) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

αλσηέξσ Έξγνπ. 

18. Σηο πξνηάζεηο  πνπ ππνβιήζεθαλ. 

19. Σν απφ 03.03.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

670/03.03.2020  έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.  

20. Σελ αξηζ. πξση. 17371/18.03.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 
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Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ απφ 03.03.2020 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πιελ ηεο ζέζεο Α6, 

ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 346/11.02.2020 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

 

Α1. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΕΗΩΛΑ 

2* ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΡΑΜΑΝΖ 

2* ΖΛΗΑ ΚΟΤΦΗΩΣΖ 

2* ΑΝΘΗΑ ΜΑΝΗΑΣΖ 

2* ΑΓΓΔΛΟ ΠΡΔΝΣΕΑ 

2* ΔΤΡΤΠΗΓΖ ΣΑΡΑΗΓΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν εννέα (9) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι  έξι (6) πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ 

και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή 

εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο για ηην 1η ππόηαζη. 

 *  Σηη θέζη 2 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 2, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  

 

Α2. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΝΣΑΒΟΤ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ 

ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Α3. (10 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΚΗΣΑΡΑΚΟ 

2 ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

3 ΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 

4 ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΔΣΗΩΣΖ 

5 ΣΔΛΗΟ ΠΗΔΡ ΦΡΔΝΣΔΡΗΚ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 
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6 ΘΩΜΑ ΜΠΟΤΓΡΑ 

7 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΟΦΡΤΓΟΠΟΤΛΟΤ 

8 ΛΑΕΑΡΟ ΣΗΡΗΓΖ 

9 ΓΗΩΡΓΟ ΟΡΦΑΝΗΓΖ 

10 ΑΝΣΩΝΗΟ ΓΔΡΟΠΟΤΛΟ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν ένηεκα (11) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι  δέκα (10) πληπούζαν όλοςρ ηοςρ 

όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή 

εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο. 

    

Α4. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ 

ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Α5. (2 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΥΡΖΣΗΓΖ 

2 ΑΘΑΝΑΗΟ ΗΟΤΛΑ 

  

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δύο (2) πποηάζειρ οι οποίερ πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή εμπειπία ζε 

ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο. 

 

Α6. (3 αλάδνρνη) 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν πένηε (5) πποηάζειρ.  

 

 

Α7. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ 

ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

 

Α8. (1 αλάδνρνο) 
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ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΝΝΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΛΑΜΗΓΟΤ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ 

ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Α9. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΛΛΗΑΝΗΩΣΖ 

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΝΣΑΚΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δύο (2) πποηάζειρ οι οποίερ πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή εμπειπία ζε 

ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο. 

 

Α10. (4 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ 

2 ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΑΥΟΤΒΑΡΖ 

3 ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΔΛΗΑ 

4 ΗΑΩΝΑ ΕΑΦΔΗΡΗΓΖ 

5 ΗΩΑΝΝΖ ΚΔΡΑΜΗΓΑ 

6* ΥΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ 

6* ΟΦΗΑ ΘΔΟΓΟΗΟΤ 

6* ΘΔΟΛΟΓΗΑ ΜΗΝΟΤ 

6* ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΓΗΑΝΝΖ 

6* ΒΑΗΛΗΚΖ  ΝΗΚΖΦΟΡΗΓΟΤ 

6* ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΠΟΤΝΑ 

6* ΔΛΔΝΖ  ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δεκαοκηώ (18) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι δώδεκα (12) πληπούζαν όλοςρ 

ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη 

επγαζιακή εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο μέσπι και ηην 5η ππόηαζη.  

* Σηη θέζη 6 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 6, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  
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Α11. (2 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ ΑΛΗΓΡΟΜΗΣΖ 

2 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 

3* ΒΑΗΛΗΚΖ ΓΟΤΟΠΌΤΛΟΤ 

3* ΒΑΗΛΗΚΖ ΛΗΟΤΠΑ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν οκηώ (8) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι ηέζζεπιρ (4) πληπούζαν όλοςρ ηοςρ 

όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή 

εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο για ηην 1η και 2η ππόηαζη. 

* Σηη θέζη 3 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 3, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  

 

Α12. (2 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΜΑΛΗΑ  ΜΖΝΑ 

2 ΠΤΡΗΓΩΝ ΑΗΣΑΝΖ 

3* ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 

3* ΔΡΓΑ ΕΖΝΟΒΗΑ 

3* ΚΡΔΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ 

3* ΜΠΟΣΕΩΡΖ  ΜΑΡΗΑ 

3* ΥΡΤΟΥΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δεκαηπείρ (13) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι επηά (7) πληπούζαν όλοςρ ηοςρ 

όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή 

εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο για ηην 1η και 2η   ππόηαζη. 

* Σηη θέζη 3 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 3, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  
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Α13. (2 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΔΚΣΩΡ ΓΗΟΤΡΓΖ 

2 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 

3* ΥΡΖΣΟ ΚΟΣΗΝΑ 

3* ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΑΜΑΣΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν ηέζζεπιρ (4) πποηάζειρ πος πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή εμπειπία ζε 

ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο για ηην 1η και 2η ππόηαζη. 

* Σηη θέζη 3 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 3, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  

 

Α14. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΛΟΤΜΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ 

ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Α15. (2 αλάδνρνη) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΝΑΣΑΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

2 ΔΛΔΝΖ ΑΜΑΡΑ 

3 ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 

4 ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΚΑΜΖΛΗΩΣΟΤ 

5* ΕΩΖ  ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ 

5* ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΔΛΗΑΒΒΗΓΟΤ 

5* ΔΤΑΝΘΗΑ ΚΑΡΑΑΒΒΑ 

5* ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΑΑΝΖ 

5* ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ  ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ 

5* ΑΝΑΣΑΗΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΟΤ 
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Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δώδεκα (12) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν οι δέκα (10)  πληπούζαν όλοςρ ηοςρ 

όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή 

εμπειπία ζε ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο από  ηην 1η   έυρ και ηην 4η ππόηαζη. 

 * Σηη θέζη 5 ηος ανυηέπυ πίνακα παπαηίθενηαι με αλθαβηηική ζειπά οι πποηάζειρ πος κπίνονηαι 

ιζόηιμερ. Σε πεπίπηυζη πος κληθεί να αναλάβει ηο έπγο κάποιορ από ηοςρ επιλασόνηερ ηηρ ζειπάρ 

καηάηαξηρ 5, θα ππαγμαηοποιηθεί κλήπυζη μεηαξύ ηυν ιζόηιμυν πποηάζευν παποςζία ηος Διεςθςνηή, 

ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποηάζευν και ηυν  ανυηέπυ αναθεπόμενυν ςποτήθιυν 

ηυν οποίυν οι πποηάζειρ είναι ιζόηιμερ, εθόζον ηο επιθςμούν.  

 

Α16. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΥΡΖΣΟ ΓΑΝΑΣΚΟ 

2 ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΟΥΟΦΗΓΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δύο (2) πποηάζειρ οι οποίερ πληπούζαν όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ. Η καηάηαξη έγινε με κπιηήπιο ηην μεγαλύηεπη επγαζιακή εμπειπία ζε 

ζςναθέρ με ηο έπγο ανηικείμενο. 

 

Β1. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΟΤΕΑΝΑ  ΣΑΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκαν δύο (2) πποηάζειρ εκ ηυν οποίυν η μία πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Β2. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΟΤΝΣΕΟ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία και  πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Β3. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΑΝΣΩΝΗΟ  ΠΑΠΟΤΣΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία και  πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.  
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Β4. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΗΜΑΓΔΩΡΓΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία και  πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

Β5. (1 αλάδνρνο) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ 

1 ΕΩΖ ΛΤΣΡΟΤΓΓΟΤΝΖ 

Σημείυζη: ςποβλήθηκε μία (1) ππόηαζη η οποία και  πληπούζε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ Ππόζκληζηρ.  

 

2. Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ (πιελ ηεο ζέζεο Α6).  

 

3. Σελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν: 

 

Α1 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

- ηελ ππνζηήξημε επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπκκεηνρή ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη εμαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ.   

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

-  ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Πιαίζην ησλ 

Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ (DCF). 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ ΔΔ θαη ην 

ΤΠΑΑΣ. 

- ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Δκκαλνπήι Τδηώια, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α2 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηε ζπιινγή 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. 
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- ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ παξαγσγήο έηνπο 2019-2020  κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο αιηεπκάησλ κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζην ζχλνιν ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ. 

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν, δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ην ΤΠΑΑΣ θαη ηελ 

ΔΔ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Σηαπξνύια Ληάβνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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 ηνπ. 

 

Α3 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δέθα  (10) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο, ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. ηελ 

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.  

- ηελ 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.   

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο ζηνπο βηνινγηθνχο 

πφξνπο θαη ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ΙΝΑΛΔ. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 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. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 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 θ.ιπ.) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο. 

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

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

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

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί. 
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- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ θαζψο θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ηερληθψλ εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεί. 

- ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο εζληθέο θαη δηεζλείο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Γεώξγην Γθηηαξάθν, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αλαζηάζην Παπαδόπνπιν, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(57.200,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Γηάλλε Γεκεηξηάδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αζαλάζην Σπεηζηώηε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(57.200,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Σηέιην Πηέξ Φξεληεξίθ Τξηαληαθπιιίδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Θσκά Κπνύζδξα, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 
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κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Θσλζηαληίλα Οθξπδνπνύινπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(57.200,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Ιάδαξν Τζηξίδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Γεώξγην Οξθαλίδε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αληώλην Γεξόπνπιν, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (57.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α4 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηελ εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο ρειηψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 1. 

Σελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ βάξνπο, θαζψο θαη ηνπ παξαζηηηθνχ θνξηίνπ θάζε 

αηφκνπ, 2. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ, 3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο κε ηε 

ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ σηφιηζσλ θαη ησλ 

ιεπηψλ. 

- ηελ 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). 

- ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ρειηψλ 

(γπαιφρεια –θηηξηλφρεια-αζεκφρεια). 

- ηε 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. 

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ, κε ρξήζε γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ  R γηα αιηεπηηθά δεδνκέλα. 

- ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζρεηηθψλ Οκάδσλ Δξγαζηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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- ηε ζχληαμε ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί. 

- ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπγγξαθήο ηεο ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο έθζεζεο. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Παξαζθεπή Παπαδνπνύινπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α5 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δχν  (2) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Καηαγξαθή 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.  

- ηελ 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. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

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

δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο αιηείαο. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 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. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. 

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

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

- ηε ζπιινγή ηζηψλ θαη νζηψλ  απφ κεγάια πειαγηθά είδε. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αζαλάζην Σηνύια, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ 

(54.400,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αξηζηείδεο Χξεζηίδεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ 
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(54.400,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α6 

Γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε ηξεηο (3) αλαδόρνπο ζα γίλεη επαλαμηνιόγεζε ιόγσ 

επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Α7 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Λήκλνπ θαη Αγ. Δπζηξαηίνπ. 

Καηαγξαθή 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.  

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Λήκλνπ 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο ησλ 

λήζσλ Λήκλνπ θαη Αγ. Δπζηξαηίνπ, 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. 

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

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 

 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο, ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο. 
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κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Χξηζηίλα Παπαδνπνύινπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α8 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, ακνζξάθεο, Νέαο Μάθξεο, Μαξψλεηαο θαη Φαλαξίνπ 

Ρνδφπεο, Πφξην-Λάγνπο Ξάλζεο. ηελ 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.  

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

- ηε 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, ακνζξάθεο, Νέαο Μάθξεο, 

Μαξψλεηαο θαη Φαλαξίνπ Ρνδφπεο, Πφξην-Λάγνπο Ξάλζεο 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Θξάθεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, ακνζξάθεο, Νέαο Μάθξεο, 

Μαξψλεηαο θαη Φαλαξίνπ Ρνδφπεο, Πφξην-Λάγνπο Ξάλζεο, 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.  

- ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε  εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Άλλα Αηθαηεξίλε Καιακίδνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 
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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. 

 

Α9 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. ηελ 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.  

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Πηεξίαο θαη 

ησλ άιισλ ιηκαληψλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 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.  

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ.  

 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο, ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αζαλάζηνο Θαιιηαληώηεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Α10 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηέζζεξηο  (4) αλάδνρνη αθνξά: 
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- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο θαη ζε 

άιια ιηκάληα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ηελ 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.  

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο.  Η 

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

αιηείαο. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο 

θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ηεο Υαιθηδηθήο θαη ησλ άιισλ ιηκαληψλ  ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 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.  

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 

 

Οη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο,  

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Χαξάιακπνο Απνζηνιίδεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Γεκήηξεο Ιαρνπβάξεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 
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κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Θσλζηαληειία Βαζηιηθή, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Ηάζσλαο Εαθεηξίδεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α11 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δχν  (2) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Θεζζαιίαο θαη ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη  ζε: Βφιν, Ν. Αγρίαιν, Μειίλα, θηάζν, 

θφπειν, Αιφλλεζν, ηφκην θαη Αγηφθακπν. ηελ 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.  

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ Βνξείσλ 

πνξάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζε: Βφιν, Ν. Αγρίαιν, 

Μειίλα, θηάζν, θφπειν, Αιφλλεζν, ηφκην θαη Αγηφθακπν, 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο  Θεζζαιίαο θαη 

ησλ Βνξείσλ πνξάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζε: Βφιν, Ν. 

Αγρίαιν, Μειίλα, θηάζν, θφπειν, Αιφλλεζν, ηφκην θαη Αγηφθακπν, 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.  

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 
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Οη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Θιενπάηξα Αιηδξνκίηε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Δπαγγειία Παπαληθνιάνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Α12 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δχν  (2) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Λέζβνπ, θαη Υίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Μπηηιήλε, Μήζπκλα, Καιινλή, 

Πέξακα, Πνιηρλίην, Υίν, Μεζηά. Καηαγξαθή 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.  

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ Λέζβνπ, θαη Υίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Μπηηιήλε, Μήζπκλα, Καιινλή, 

Πέξακα, Πνιηρλίην, Υίν, Μεζηά, 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ησλ λήζσλ 

Λέζβνπ, θαη Υίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Μπηηιήλε, 

Μήζπκλα, Καιινλή, Πέξακα, Πνιηρλίην, Υίν, Μεζηά, 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 
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(ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο θιπ.) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν 

επαγγεικαηηθφ ζθάθνο ηεο πεξηνρήο. 

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 

   

Οη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο 

Έξεπλαο.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Ακαιία Κελά, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Σππξίδσλα Σαηηάλε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Α13 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δχν  (2) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ άκνπ, Φνχξλσλ, Ιθαξίαο. 

Καηαγξαθή 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. 

- ηελ θαηαγξαθή ησλ παξεκπηπηφλησλ αιηεπκάησλ πηελψλ, ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ θαη ςαξηψλ 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο. Η 

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

αιηείαο. 

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ λήζσλ άκνπ, Φνχξλσλ, 

Ιθαξίαο, 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. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια πειαγηθά είδε. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ησλ λήζσλ άκνπ, 

Φνχξλσλ, Ιθαξίαο, 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 
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απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ειηθία, γξακκαηηθέο 

γλψζεηο θιπ) θαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα θάζε θαηαγεγξακκέλν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο 

ηεο πεξηνρήο.  

- ηε 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 ΙΝΑΛΔ. 

 

Οη αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Έθησξα Γηνύξγε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Δπαγγειία Θππξαίνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Α14 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ηρζπναπνζεκάησλ. ηελ εθαξκνγή 

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

ζηφινπ. ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ. ηελ πξνζνκνίσζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζελαξίσλ θαη ζηελ δηαηχπσζε ζρεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

- ηελ 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 ΙΝΑΛΔ, θαζνδήγεζε θαη ζπληνληζκφο νκάδσλ εξγαζίαο. 

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε παξεκπίπηνληα αιηεχκαηα πηελψλ, 

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

ζπκθσλίεο/ζπκβάζεηο.  

- ηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ζπζηήκαηα δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ. Τπνινγηζκφο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο αλά ππνπεξηνρή αιηείαο. ηνλ ππνινγηζκφ 

νηθνινγηθψλ δεηθηψλ εθηίκεζεο ηεο αιηεπηηθήο πίεζεο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα.  

- ηε δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Καηαγξαθή 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.  

- ηελ 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.   
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- ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθνχο πιφεο κε επηιεγκέλα ζθάθε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

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

δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε πξφηππν πνπ ζα ππνδεηρζεί ηνλ 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν. 

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ, θαζψο θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ηερληθψλ εθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεί απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν. 

- ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο, εζληθέο θαη δηεζλείο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Θσλζηαληίλν Τνπινύκε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ 

(58.800,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Α15 

Σν έξγν πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο δχν  (2) αλάδνρνη αθνξά: 

 

- ηελ δεηγκαηνιεςία επί ηνπ ζθάθνπο ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Καηαγξαθή 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.  

- ηελ 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.   

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

απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 

- ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. Δηδηθφηεξα 

ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 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. 

- ηε ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 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.  

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

πξφηαζε ηνπ Έξγνπ. 

ΑΔΑ: Ψ16ΨΟΞ3Μ-3ΝΓ
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- ηε 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. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Αλαζηαζία Παπαδνπνύινπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Διέλε Σακαξά, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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. 

 

Α16 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηελ 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 2019-2020 γηα κνλάδεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη επηρεηξήζεηο 

κεηαπνίεζεο κε επηηφπηεο επηζθέςεηο. 

- ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έηνπο 2019-2020 ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ θαη κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, βάζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα 

έθδνζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηζνινγηζκψλ.  

- ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έιεγρν, δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο ηεο ηειηθήο κειέηεο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθνί 

δείθηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ πνπ δηέπεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Έξγνπ. 

- ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ζηελ δήηεζε θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

- ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ θιάδνπ. 

- ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Πξφηαζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ θιάδνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγγξαθήο  ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ην ΤΠΑΑΣ θαη ηελ 

ΔΔ. 

 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο, ηνπιάρηζηνλ  

δχν θνξέο ην έηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Χξήζην Γαλάηζθν, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00) 

ΑΔΑ: Ψ16ΨΟΞ3Μ-3ΝΓ
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Σεκεηώλεηαη όηη όινη νη αλσηέξσ  (αλάδνρνη ησλ έξγσλ ηεο Θαηεγνξίαο Α) 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ κέζνπ 

κεηαθίλεζεο πξνο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζα πξέπεη λα επεξεάζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο επί ζθάθνπο ή ζε ιηκάλη, ζα γίλεηαη κε θσηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο.  

Β1 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηελ επηκέιεηα ηεο νξζήο γισζζηθά απφδνζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ ΔΔ  

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ Έξγνπ, ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ.  

- ηνλ έιεγρν, δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ.  

- ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ.  

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Σνπδάλα Τάζζε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Β2 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα αιηεπηηθά δεδνκέλα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ. 

 ηελ ππνζηήξημε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα:  

 Τπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ  ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ.  

 πλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν Β5 θαη ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε 

ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πιεξσκέο ησλ αλαδφρσλ ηνπ 

Έξγνπ  

 Τπνζηήξημε δηαρείξηζεο πιεξσκψλ  ησλ αλαδφρσλ ηνπ Έξγνπ κέζσ ΔΑΠ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο δεκνζίνπ ηεο OTS.  

 ηελ ππνζηήξημε ηεο  παξαθνινχζεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

 ηελ ππνζηήξημε ηεο  παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ  πιεξσκψλ θαη δαπαλψλ ηνπ 

Έξγνπ.  

 ηελ ππνζηήξημε ηνπ  απνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αλαζηάζην Θαξνύληδν, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 

ΑΔΑ: Ψ16ΨΟΞ3Μ-3ΝΓ
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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, 

 

Β3 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

- ηελ επηκέιεηα θαη ελεκέξσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ζην ΙΝΑΛΔ, γηα ηελ θαηαρψξεζε 

δεδνκέλσλ, ζηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ζηελ αζθαιή αξρεηνζέηεζή ηνπο. Δπηκέιεηα ηνπ FTP φπνπ 

αξρεηνζεηείηαη ην πιηθφ. 

- ηελ επηκέιεηα, επεμεξγαζία, κεηαηξνπή θαη ζχλζεζε θαηλνχξησλ ηκεκάησλ ζηελ βάζε 

αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπληήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ Visual Studio ASP. 

NET, κε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C# θαη SQL, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα  δεδνκέλα ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία 

απηψλ. 

- ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλαιπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ ηήξεζε αξρείσλ κε 

ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο ηνπ Έξγνπ. 

- ηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαη έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ΙΣΙ θαη ερνβνιηζηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο. 

- ηνλ έιεγρν ησλ θνξεηψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Έξγνπ θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

- ηε ζπκκεηνρή ζηνπο εξεπλεηηθνχο πιφεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηεο νκάδαο 

δεηγκαηνιεςίαο. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηνλ 

Αληώλην Παπνπηζή, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (53.200,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

Β4 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

 

- ηελ ππνζηήξημε  εμσινγηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ινγηζηηθήο Γεκνζίνπ ηεο ΟΣS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ εμήο: έθδνζε 

εληαικάησλ πιεξσκψλ, έιεγρν ζπκθσλίαο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα ππφινηπα 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνφδνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

- ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν Β2 κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πιεξσκέο ησλ αλαδφρσλ ηνπ Έξγνπ  

- ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηακίεπζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ηήξεζε αξρείνπ κε ηα παξαζηαηηθά ησλ αλαδφρσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ην ζχλνιν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο θφξσλ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 

 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Γήκεηξα Τζηκαγεώξγε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (56.000,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ησλ θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ 
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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, 

 

Β5 

Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο έλαο  (1) αλάδνρνο αθνξά: 

- ηελ ππνζηήξημε δηαρείξηζεο  ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε ζηνλ ππνινγηζκφ θαη επηκεξηζκφ έκκεζσλ δαπαλψλ. 

- ηελ ππνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξνήο ηνπ 

Έξγνπ. 

- ηελ ππνζηήξημε ζχληαμεο ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ. 

- ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ θαη παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ θαθέισλ ηνπ 

Έξγνπ. 

- ηελ ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31.12.2021 ζηελ 

Εσή Ιπζηξνζπγθνύλε, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(57.200,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 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, 

 

 

Καηά ηεο  απφθαζεο  ρσξεί ππνβνιή έλζηαζεο  εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Η 

άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην Ιλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Νέα Πέξακνο, 

ΣΚ 640 07 Καβάια θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 34 απφθαζεο ηεο 

04εο/20.03.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

346/11.02.2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ». Δλζηάζεηο  πνπ ζα 

παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ  δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο   

νξηζηηθνπνηείηαη  θαη θαιείηαη ε  αλάδνρνο  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

 

 

 Αηθαηεξίλε Λίθνπ         Θαζεγεηήο Σέξθνο Χαξνπηνπληάλ 
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