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                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 64856/28-11-2022 

                                                      (Συστημικός Α/Α: 178174 ) 

                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)», στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG 

TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-

LIFEEL - LIFE19 NAT/IT/000851», που χρηματοδοτείται από την EE-DG Environment-LIFE. Κριτήριο 

κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» /ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ, Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα/ EL303/Τηλέφωνο: 2108392000. 
2. Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού και παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, 64007, Καβάλα/ EL515/Τηλέφωνο:2594022691. 
3. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια και εγκατάσταση ιχθυοδιάδρομου που 
αποτελείται από τρία τμήματα (διάδρομοι) και δύο περιοχές ανάπαυσης (λεκάνες). Στην κορυφή του 
τελευταίου τμήματος βρίσκεται η καμπίνα παρακολούθησης, όπου τα νεαρά χέλια (γυαλόχελα) 
μπορούν να παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα ή να καταγραφούν με κάμερα 
παρακολούθησης. Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί στο δυτικό τμήμα του Φράγματος Τοξοτών 
(Νομός Καβάλας), στο δεξί τμήμα του τοιχίου που χωρίζει την λεκάνη εκτόνωσης από την υπερχείλιση 
του φράγματος (κεντρικό τμήμα φράγματος). 
4. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
5. Συνολικός προϋπολογισμός: 68.548,39€ (χωρίς ΦΠΑ) και 85.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%). 
6. Διάρκεια σύμβασης: Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της. 
7. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας 
πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού/εκτιμώμενη αξία προ Φ.Π.Α., ήτοι 1.370,97€. 
8. Πηγή χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την EE-DG Environment-LIFE. 
9. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ: www.elgo.gr και του ΙΝΑΛΕ: 
www.inale.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και 
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ). 
10. Τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
11. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2022. 
12. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022 και ώρα 12.00 μ.μ. 
13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: είναι η Ελληνική. 
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της. 

http://www.elgo.gr/
ΑΔΑ: ΨΛΔΞΟΞ3Μ-Ι3Σ
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15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
 

 

 

 
 

    Για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
                  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 

     Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
     Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΑΔΑ: ΨΛΔΞΟΞ3Μ-Ι3Σ
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