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ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή στην ανοικτή 
διαδικασία του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Εκ των 
προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση για την 
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020»                   
 

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).  

2. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 
διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως ισχύει.  

3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών 
Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-
12-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Την ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ Β/1856/26.11.2010) «Καθορισμός των 
στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους. 

5. Την υπ' αρ. 399570/10-10-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και 
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Γεωργίας "Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών 
του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο 
Υπουργείο Γεωργίας" (ΦΕΚ 1363/01 .Β'), όπως συμπληρώθηκε με τις 
22992/20-02-2002 (ΦΕΚ 233/02 τ.Β') και 222822/06-06-2003 (ΦΕΚ 
592/03 τ.Β') όμοιες αποφάσεις, καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 3614/2007 
"Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ Α/267/3.12.07) με το οποίο ο 
Διοικητικός Τομέας μετονομάστηκε σε "Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδομών".  

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 10480(400/τ.ΥΟΔΔ/23.08.2012), με την 
οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θεμάτων ο Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στεφάνου. 

7. Την αρ. 3366/01.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΠΒ-Ω16) απόφαση ένταξης της πράξης 
με τίτλο «Εκ των προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» στο πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 
176661. 

8. Την υπ' αριθ. 0828ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2012ΣΕ08280116) από την οποία 
θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια. 

9. Την απαίτηση του Κανονισμού / πρόταση Κανονισμού βάσει της οποίας 
υποχρεούται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, ενόψει προετοιμασίας 
της νέας Προγραμματικής Περιόδου, να προχωρήσει στην ανάθεση του 
έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και τα όσα περιέχονται στην εισήγηση της 
Μονάδας Α΄ προς τη Μονάδα Δ΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ για την ανάγκη προκήρυξης 
του ως άνω έργου το συντομότερο δυνατό. 

10. Την με αρ. πρωτ. 4505/30.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΔΒ-4ΚΜ) Απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του 
έργου με τίτλο «Εκ των προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση για την προγραμματική περίοδο 2014 2020». 

11. Τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των δυσχερειών, που προκλήθηκαν 
στην εύρυθμη λειτουργία του πρωτοκόλλου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

Την παράταση υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία 
του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Εκ των προτέρων αξιολόγηση 
και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση για την προγραμματική περίοδο 2014 – 
2020».  
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Ως νέα καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/11/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την 
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών τους με σχετικό έγγραφο της 
Υπηρεσίας.  
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
αρ. πρωτ. 4505/30.10.2012 (ΑΔΑ: Β43ΔΒ-4ΚΜ). 
 
 
                                                                         Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                                    
                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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