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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου (με ΑΠΥ), με 

έναν Δασολόγο (ΠΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος 
«Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της 
Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και 
Κρήτης» - «Δειγματοληψίες ψαριών των ποταμών στην Αν. Μακεδονία και Θράκη». 
 
Απαραίτητα προσόντα είναι:  

1. Πτυχίο Δασολογίας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 
αλλοδαπής. 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

3. Πενταετή εμπειρία σε δειγματοληψίες σε υδάτινα οικοσυστήματα. 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
5. Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). 

 
Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

1. Συμμετοχή σε δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας στα ποτάμια της Αν. Μακεδονίας. 
2. Επεξεργασία δειγμάτων και δεδομένων στο εργαστήριο. 
3. Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση ειδών και χώρων δειγματοληψίας. 
4. Χρήση Η/Υ και του λογιστικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται και θα επεξεργάζονται 

τα στοιχεία που θα συλλέγονται. 
5. Συμμετοχή στην συγγραφή της τεχνικής έκθεσης του έργου. 
 
Η ανάθεση έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-3-2015 έως 29-02-2016 και μέχρι του ποσού 

των 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καταβληθεί με απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος. Η 
σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη 
διαδικασία και με βάση τη πιο συμφέρουσα προσφορά. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στο κτίριο 

της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας (Μαρία Τζώτζου) ή στην 
Επιτροπή Προμηθειών (Δρ. Γρηγόρης Κρέη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940-22692. 

Ισχύουσες είναι μόνο οι προσφορές που θα παραληφθούν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Οι υπόλοιπες απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 
Σε κάθε υποβαλλόμενο Φάκελο Προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις που πιστοποιούν προσόντα που απαιτούνται από την προκήρυξη, καθώς και κλειστή 
οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου με σφραγίδα για την εκτέλεση του έργου. Η δαπάνη αυτή θα 
θεωρηθεί σταθερή καθ'  όλη  τη διάρκεια εκπόνησης του έργου έως και την παράδοσή του. 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στο Δήμο Παγγαίου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Ινστιτούτο 

Αλιευτικής Έρευνας και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ – Γενική Διεύθυνση 
Αγροτικής Έρευνας. 

 
   
 
 
 
Ο Διευθυντής  του ΙΝΑΛΕ 

         
 
 

 Δρ. Αργύρης Καλλιανιώτης 
Τακτικός  Ερευνητής  
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