
 
 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ      

Ν. Πέραμος, 01-09-2015 
Πληροφορίες: Νικολαΐδης Κομνηνός                                       Αριθμ. Πρωτ.: 1566 
 

  
     
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για  τη ναύλωση ταχύπλοου σκάφους 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (Ιδρυτικός Νόμος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),του αριθμ. 18258/1990 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Αρ. Φ. 358), του αριθμ. 18259/1990 
Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Β.419), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 
1316/10.10.2002).  

2. Το άρθρο 66 του ν. 4002/2011, σχετικά με την κατάργηση, συγχώνευση & αναδιάρθρωση 
Ν.Π.Ι.Δ.& Δημοσίων επιχειρήσεων. 

3. Την με αριθμ. 188763/13-10-11 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Οργανισμού 
‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ’, σύμφωνα με την οποία 
συγχωνεύτηκαν οι εξής εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.Α.Α.Τ. Νομικών προσώπων: 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.- AGROCEPT και ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.». 

4. Την αριθμ. 3 απόφαση της 2ης /6-12-11 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ περί 
καθορισμού προσωρινής οργανωτικής διάθρωσης και λειτουργίας. 

5.  Την αριθμ. 4 απόφαση της 2ης /6-12-11 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ για 
ορισμό προσωρινών διευθυντών και αναπληρωτών στα Ινστιτούτα του συγχωνευθέντος 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 

6. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010  Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις). 

7. Την αριθμ. 23 απόφαση, ΑΔΑ: 71ΛΙΟΞ3Μ-Ζ41, της 64ης /16-07-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα την  έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για 
ναύλωση σκάφους. 

8. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 12877/09-06-2015, ΑΔΑ: 6Λ5ΗΟΞ3Μ-1ΕΧ, & 
12876/09-06-15, ΑΔΑ: 7Θ45ΟΞ3Μ-ΩΞΩ, του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά  συμφερότερη 
προσφορά για τη ναύλωση ταχύπλοου σκάφους προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης μέχρι δέκα 
οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (#18.450,00€#) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.23%. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης. 
    
Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14-09-2015 και ώρα  12.00, στα γραφεία του 
ΙΝ.ΑΛ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.  
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Προσφορές που κατατίθενται  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και   
επιστρέφονται.   
  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης παρέχονται 
από τον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝ.ΑΛ.Ε., Τμήμα Διοίκησης (Ν. Πέραμος – Καβάλα, τηλέφωνο 
+3025940 22691). 
                 
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού, ο ίδιος ή με 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, φάκελο σφραγισμένο που να γράφει το ονοματεπώνυμο και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζομένου ως και τον τίτλο του διαγωνισμού. 
 
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:  
α)Προσφορά (τεχνική με πλήρη περιγραφή του σκάφους και οικονομική) 
β)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους όρους και αποδέχεται 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τον Διευθυντή, ο οποίος αποφασίζει και επί τυχόν 
ενστάσεων, μετά από σχετικές  εισηγήσεις της Επιτροπής του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή μπορεί μετά από πλήρη αιτιολόγηση να προτείνει κατά την κρίση της 
εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του έργου. 
 
Η υπογραφή της σύμβασης ναύλωσης γίνεται μέσα σε 5 μέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον 
εκναυλωτή η απόφαση της κατακύρωσης. 
 
Η πληρωμή του εκναυλωτή γίνεται με χρηματικά εντάλματα μετά την προσκόμιση από τον εκναυλωτή 
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ.Υ. 
ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και «Τ.Υ. ΚΙΤΡΟΥΣ». 
                                                                                                    
Οι προθεσμίες και οι λοιπές λεπτομέρειες εκτέλεσης της ναύλωσης (παράδοση, εργασίες 
εγκατάστασης, έλεγχος καλής  λειτουργίας κ.λπ.) ρυθμίζονται στη σύμβαση. 
 
 
 
 
   

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής   
         

 
 
 
               Δρ. Γρηγόρης Κρέη 

     Τακτικός  Ερευνητής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 
 Το σκάφος που θα προσφερθεί για ναύλωση πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: 
 
1.  Είδος   Σκάφους 
 

Σκάφος ταχύπλοο με πλήρη εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να προσεγγίζει τους τεχνητούς 
υφάλους. 

 
2. Άδεια σκάφους 
 

Άδεια μεταφοράς επιβατών και αυτοδυτών με ελάχιστο αριθμό επιβαινόντων επτά και 
δυνατότητα πλεύσης έως και 12 ναυτικά μίλια από την στεριά. 

 
3. Εξοπλισμός πλοίου 
 
3.1 Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar). 
3.2 V.H.F. που να εξασφαλίζει την επικοινωνία με Ελληνικούς παράκτιους σταθμούς. 
3.3 Σωστικά και πυροσβεστικά μέσα για όλους όσους επιβαίνουν στο σκάφος σύμφωνα με τον 

κανονισμό Ε.Ε.Π. 
3.4 Πυξίδα με την μικρότερη δυνατή απόκλιση. 
3.5 G.P.S με Plotter 
3.6 Βυθόμετρο. 
3.7 Σύστημα χαρτογράφησης όπου θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή το 

στίγμα και το βάθος κατά την πορεία του σκάφους. Το σύστημα θα πρέπει να χαρτογραφεί με 
ελάχιστη ταχύτητα 15 ναυτικά μίλια την ώρα. Τα ψηφιακά δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να 
εξαχθούν από το σύστημα. 

3.8 Πηγή τάσης 220Volt, ισχύος 120Watt το ελάχιστο. 
 
 
4. Αλλά απαιτούμενα στοιχεία 
 
4α. Καλή κατασκευή του σκάφους και της μηχανής για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών. 
4β. Η σύνθεση του πληρώματος πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα ναυτική νομοθεσία. Ο 

Καπετάνιος πρέπει να είναι γνώστης των διαδρομών στον θαλάσσιο χώρο των τεχνητών 
υφάλων.  

4γ. Δυνατότητα μεταφοράς του σκάφους με τρέιλερ. 
 
5. Διάρκεια - Συνθήκες Ναύλωσης 
 
5α. Η ναύλωση του σκάφους θα γίνει  για τριάντα (30) ημέρες περίπου και σε χρόνους που 

ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 
 
5β. Το πρόγραμμα εργασιών είναι το ακόλουθο: 
 

Δειγματοληψίες διάρκειας συνολικά μέχρι 16 ημερών που θα πραγματοποιηθούν  στην περιοχή 
του Τ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ & Τ.Υ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ. 
Δειγματοληψίες διάρκειας συνολικά μέχρι 14 ημερών που θα πραγματοποιηθούν  στην περιοχή 
του Τ.Υ. ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ  
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5γ. Η ημερομηνία ναύλωσης ορίζεται από την ημέρα που δίδεται η εντολή αναχώρησης του 
σκάφους από το λιμάνι ναύλωσης. 

 
5δ. Στην περίπτωση που η προσέγγιση τους τεχνητούς υφάλους δεν θα εξασκείται λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών, η ημερήσια δαπάνη ναύλωσης θα είναι  μειωμένη  τουλάχιστον κατά 50% 
σε σχέση με το ημερήσιο ναύλο. 

  
6. Υποχρεώσεις του Εκναυλωτή 
 
6α. Το σκάφος και το προσωπικό πρέπει να είναι σε ετοιμότητα σε όλη την διάρκεια  της 

ναύλωσης. 
 
6β. Ο τόπος και η διάρκεια της δειγματοληψίας καθορίζονται από τον επικεφαλής Αρχηγό 

αποστολής του ΙΝ.ΑΛ.Ε. Η μη συμμόρφωση του Κυβερνήτη στις υποδείξεις του υπεύθυνου 
επιστήμονα συνιστά διακοπή της ναύλωσης επιφυλασσόμενοι και του δικαιώματος της 
αποζημίωσης. 

 
6γ. Ο εκμναυλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του σκάφους, καθώς και για ότι  είναι 

δυνατόν να συμβεί κατά την διάρκεια της ναύλωσης. 
Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. δεν είναι υπεύθυνο για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πλήρωμα, για 
ζημιές σε τρίτους ή και για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο σκάφος κατά την διάρκεια της 
ναύλωσης. Για όλα τα πιο πάνω ευθύνη φέρει ο Κυβερνήτης και ο Πλοιοκτήτης. 

 
6δ. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για την καλή συνεργασία του πληρώματος με το προσωπικό του 

ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
 
6ζ. Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. μπορεί να εγκαταστήσει στο πλοίο που θα νοικιάσει όργανα ή συσκευές εφόσον 

κρίνει ότι είναι απαραίτητα. 
 
6η. Ο επιχειρησιακός έλεγχος του πλοίου θα γίνεται από τον Αρχηγό αποστολής του ΙΝ.ΑΛ.Ε.. Ο 

Αρχηγός Αποστολής του ΙΝ.ΑΛ.Ε. θα ειδοποιεί  τον Κυβερνήτη για την ώρα του απόπλου, 
λιμάνι διανυκτερεύσεως, προορισμού, κλπ. 

 
6θ. Ο Κυβερνήτης του σκάφους είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγκαιρα τον Αρχηγό αποστολής 

του ΙΝ.ΑΛ.Ε.. για τυχόν απρόβλεπτα, βλάβες και γενικά για οποιαδήποτε καθυστέρηση που 
τυχόν θα έχει το σκάφος, προς αποφυγή καθυστερήσεων στο πρόγραμμα. 

 
6ι. Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. ειδοποιεί τον εκναυλωτή μία εβδομάδα πριν την ακριβή έναρξη των εργασιών 

πεδίου. 
 
7. Προσφορά - Δαπάνες 
 
7α. Η προσφορά θα πρέπει να γίνει με την συμπλήρωση ειδικού Πίνακα, στον οποίο αναφέρονται 

οι χρηματικές απαιτήσεις του εκναυλωτή και τα χαρακτηριστικά του σκάφους 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ και Γ’)  

 
7β. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται η τιμή που αφορά την ναύλωση του σκάφους 

για ημερήσια απασχόληση και η τιμή για παραμονή στο λιμάνι  λόγω καιρικών συνθηκών 
(δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 50%  της τιμής της ημερήσιας απασχόλησης). 

 
8. Δαπάνες που βαρύνουν τον εκναυλωτή 
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8α. Όλα τα έξοδα λειτουργίας του σκάφους όπως καύσιμα, λιπαντικά, μισθοί, ημερομίσθια, 
τροφοδοσία πληρώματος, Λιμενικά , φαρικά τέλη, έξοδα επικοινωνίας για θέματα που 
αφορούν τον εκναυλωτή κλπ. 

 
8β. Σε περίπτωση που το σκάφος δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει την ημέρα που έχει καθορισθεί για 

την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, για κάθε μέρα καθυστέρησης βαρύνεται ο 
εκναυλωτής. Επίσης σε περίπτωση που διακοπούν οι εργασίες στη διάρκεια κάποιου ταξιδιού 
εξαιτίας οποιασδήποτε βλάβης που δεν επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών του προγράμματος 
χωρίς για αυτό να είναι υπεύθυνο το ΙΝ.ΑΛ.Ε., η καθυστέρηση βαρύνει τον  εκναυλωτή. 

 
 
9. Δαπάνες που βαρύνουν το ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
 
9α. Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. έχει δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία και να καταγγείλει τη σύμβαση σε 

βάρος του ναυλωτή εφόσον: 
 

α) Τα αναφερόμενα στην προσφορά στοιχεία του σκάφους, του ναυτιλιακού εξοπλισμού δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 
 β) Συστηματικά ο εκναυλωτής γίνεται η αιτία να καθυστερούν οι εργασίες του ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
 
 γ) Δεν παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων. 
 
 δ) Δυσχεραίνει την εκτέλεση του προγράμματος με συστηματικές δικαιολογίες . 

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το ΙΝ.ΑΛ.Ε. έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για την 
ζημιά που θα προέλθει από τις καθυστερήσεις. 

 
 
10. Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς 
 
  α) Ημερήσια δαπάνη ναύλωσης του σκάφους στις Ελληνικές θάλασσες. 
 

β) Ημερήσια δαπάνη ναύλωσης του σκάφους κατά την παραμονή του στο λιμάνι  λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 
 
11. Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
  
 Α) Ισχύς μηχανής. 
 
 Β) Μέγιστη ταχύτητα. 
 
 Γ) Περιγραφή του εξοπλισμού του σκάφους. 
 

Δ) Βεβαίωση ότι το πλοίο έχει την απαιτούμενη άδεια για μεταφορά επιβατών και αυτοδυτών, 
ελάχιστο αριθμό επιβαινόντων επτά και πλόες έως 12 ναυτικά μίλια από στεριά  σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
 

 Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα πιστοποιητικά της Ε.Ε.Π είναι σε ισχύ. 
 

ΣΤ) Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλλίτερη εκτίμηση της 
προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
 
Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
Για το σκάφος : .............................................................................................. 
 
 
 
Ιδιοκτησίας : .................................................................................................. 
 
 
 
α) Ημερήσια δαπάνη ναύλωσης του σκάφους : ................................................ 
 
 
 
β) Ημερήσια δαπάνη ναύλωσης του σκάφους  
     κατά την παραμονή του στο λιμάνι , λόγω  
     δυσμενών καιρικών συνθηκών : ................................................................... 
 
 
 
     Ο ΕΚΝΑΥΛΩΣΗΣ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 
Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
 
Για το σκάφος : .............................................................................................. 
 
Ιδιοκτησίας : .................................................................................................. 
 
 
α) Ισχύς μηχανής:   .................... 
 
β) Μέγιστη ταχύτητα:   ..................... 
 
γ) Περιγραφή του εξοπλισμού του σκάφους: 
 
 - Βυθόμετρο         ΝΑΙ   � ΟΧΙ � 
  
 - V.H.F:       ΝΑΙ  � ΟΧΙ � 
  
 - Σωστικά και πυροσβεστικά για τους επιβαίνοντες:  ΝΑΙ  � ΟΧΙ � 
  
 - Πυξίδα, (να αναγραφεί η απόκλιση):   ΝΑΙ  � ΟΧΙ � 
 
 - G.P.S: με Plotter       ΝΑΙ  � ΟΧΙ � 
 
 -Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης(Side Scan Sonar) ΝΑΙ  � ΟΧΙ � 
 

-Σύστημα χαρτογράφησης όπου θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή το 
στίγμα και το βάθος κατά την πορεία του σκάφους. Το σύστημα θα πρέπει να χαρτογραφεί με 
ελάστιχη ταχύτητα 15 ναυτικά μίλια την ώρα. Τα ψηφιακά δεδομένα θα πρέπει να μπορούν 
να εξαχθούν από το σύστημα                                               ΝΑΙ   �           ΟΧΙ    � 
 

-Πηγή τάσης 220Volt, ισχύος 120Watt το ελάχιστο.        ΝΑΙ   � ΟΧΙ    � 
 
δ) Βεβαίωση ότι το πλοίο έχει την απαιτούμενη άδεια για μεταφορά επιβατών και αυτοδυτών, 
ελάχιστο αριθμό επιβαινόντων επτά και πλόες έως 12 ναυτικά μίλια από στεριά  σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα πιστοποιητικά της Ε.Ε.Π είναι σε ισχύ. 
 
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλλίτερη επιλογή του πλοίου. 
 
     Ο ΕΚΝΑΥΛΩΤΗΣ 
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