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                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ              AΘΗΝΑ,  15 -09-2014 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                              Α.Π. :  4603 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                           
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                           
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 
ΜΟΝΑΔΑ   Δ΄ 
 
Ταχ.    Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς: 
Ταχ. Κώδικας: 10441 ΑΘΗΝΑ Κάθε ενδιαφερόμενο 

Πληροφορίες: B.Mακρής  

Τηλέφωνο: 210 5275093                                                         

Fax: 210 5275124  

Εmail: vmakris@mou.gr  

 
 
 
Θέμα:  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση του έργου «MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KINΔYNOY ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2014-2020» για την προετοιμασία του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 – 2020»  

 
 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
 

1. Τα άρθρα 36-39 του ΚΑΝ.1305/2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Aνάπτυξης   
2. Το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 4/ 2002 (ΦΕΚ Α’ 3/14.01.2002) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»,  
3. Την απόφαση με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής 
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» ,  

4. Την  με αριθμ.πρωτ. 3797/18-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΚΩΣΒ-ΖΩ5) απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ ένταξης  της 
πράξης με τίτλο «MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KINΔYNOY ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020»  στο πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007 – 2013», 
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5. Την με αρ. πρωτ. 41745/22-08-2014 (ΑΔΑ Β5ΘΙΦ-5ΛΕ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο ΠΔΕ 2014 (ΣΑΕ 082/8),  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,  
προκειμένου να αναθέσει απευθείας λόγω ποσού στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 
το έργο με τίτλο «MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KINΔYNOY ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 », προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο  φορέα να 
εκδηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ανάθεση 
εκπόνησης  μελέτης με σκοπό την ανάλυση και περιγραφή της σύστασης ταμείου αλληλοβοήθειας 
και εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος στον αγροτικό τομέα καθώς και την ανάλυση 
κινδύνων για την ασφάλιση καλλιεργειών , σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:  
 

1. Περιγραφή του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου/ μελέτης:  

To  αντικείμενο της μελέτης απαρτίζεται από τρία τμήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:  

1ο τμήμα: Υπολογισμός χρηματοδοτικών συνεισφορών για την εφαρμογή του άρθρου 37 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 «Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών»  

Αντικείμενο του έργου είναι η περιγραφή των όρων επιλεξιμότητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
για στήριξη, στους οποίους περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που καλύπτει η ασφάλιση, 

β) οι συγκεκριμένες οικονομικές ζημίες που καλύπτονται,  

καθώς και οι κανόνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του υπολογισμού του 
μέρους της μέσης ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί. 

Επιπλέον, θα  περιγραφεί ο μηχανισμός που διασφαλίζει την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.  

2ο τμήμα: Υπολογισμός χρηματοδοτικών συνεισφορών για την εφαρμογή του άρθρου 38 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013  «Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις 
ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα»  

• Περιγραφή των αρχών  για τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, τη σύσταση και τη διαχείριση 
ταμείoυ αλληλοβοήθειας, που περιλαμβάνουν ειδικότερα: 

α) κατάλογο δυσμενών κλιματικών φαινομένων, ζωικών ή φυτικών ασθενειών, περιπτώσεων 
προσβολής από παράσιτα ή περιβαλλοντικών συμβάντων για τα οποία μπορεί να απαιτηθεί η 
καταβολή αντισταθμιστικής πληρωμής σε γεωργούς, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής 
εμβέλειας κατά περίπτωση, 

β) τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται εάν απαιτείται η καταβολή αντισταθμιστικής 
πληρωμής στους γεωργούς για ένα συγκεκριμένο συμβάν, 

γ) τις μεθόδους για τον υπολογισμό των πρόσθετων δαπανών που συνιστούν οικονομική ζημία, 

δ) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών, 

ε) τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του υπολογισμού του μέρους της μέσης 
ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί, 

στ) τυχόν περιορισμούς στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά, 
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καθώς και η σκοπιμότητα των ανωτέρω. 

 

3ο τμήμα: Υπολογισμός χρηματοδοτικών συνεισφορών για την εφαρμογή του άρθρου 39 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013  «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος»  

Αντικείμενο του έργου είναι η περιγραφή των αρχών για τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, τη σύσταση 
και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας για τη χορήγηση αντισταθμιστικών πληρωμών σε 
γεωργούς για σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους, που περιλαμβάνουν ειδικότερα: 

α) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών, 

β) κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της μείωσης του εισοδήματος, 

γ) τυχόν περιορισμούς στις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά , 

καθώς και η σκοπιμότητα των ανωτέρω. 

 

2. Προϋπολογισμός/ Αμοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € μη                        
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).  

 

3. Διάρκεια εκτέλεσης του έργου/εκπόνησης της Μελέτης  

Η μελέτη θα πρέπει να έχει παραδοθεί ολοκληρωμένη και σε οριστική μορφή, δηλαδή με 
ενσωματωμένες τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας,  έως και τις 30-01-2015. Λόγω αυστηρών 
χρονοδιαγραμμάτων, μια πρώτη εκτίμηση των ζητούμενων  θα πρέπει να έχει περιέλθει στην 
Υπηρεσία και να υποβληθεί  στο πρωτόκολλο μέχρι και 19-12-2014. 

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου, αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον 
ανάδοχο προσαρμογής ή / και  αναμόρφωσης του έργου της μελέτης αζημίως  σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΔ ΠΑΑ, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί ενόψει 
των συνεχών διαβουλεύσεων για το περιεχόμενο του Προγράμματος με την Επιτροπή.  

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία 

Στις διαπραγματεύσεις για την ανάθεση της μελέτης μπορούν να υποβάλλουν πρόταση φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση και όρο αυτοδίκαιου 
αποκλεισμού αποτελεί η προσκόμιση στον σχετικό φάκελο Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία να 
δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση έως την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης για αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική του διαγωγή ή δράση και να βεβαιώνεται ότι είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήμερος.  

 

5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει στον φάκελό του να προσκομίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
αποδεικνύει ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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Α. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον παρόμοιο (αφορά στη διαχείριση ή 
αξιολόγηση ή υλοποίηση )έργο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση βεβαιώνεται με βεβαίωση περάτωσης του έργου από τον Εργοδότη.  

Β. Να έχει στη διάθεσή του για το έργο  και να θέσει  στη διάθεση της ΕΥΔ ΠΑΑ Ομάδα Έργου, η 
οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως εξής: 

Τα τρία μέλη της Ομάδας Έργου (μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος έργου) θα πρέπει να είναι  
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα της  διοίκησης επιχειρήσεων ή περιφερειακής 
ανάπτυξης ή οικονομικών επιστημών  ή μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή νομικών, τα οποία να 
δύνανται να αποδείξουν ότι έχουν υλοποιήσει έργο σχετικό  με διαχείριση, αξιολόγηση και 
υλοποίηση προγραμμάτων και έργων των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων. Ο 
παραπάνω όρος περί υλοποίησης έργου σχετικού με το προς ανάθεση αντικειμένου, όπως αναλύεται, 
θα πρέπει να συντρέχει υποχρεωτικά  μόνο στο πρόσωπο του Υπευθύνου Έργου, ενώ για τα υπόλοιπα 
μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή του.  

Για τον ενδιαφερόμενο φορέα, όπως και για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, θα υποβάλλεται εντός 
φακέλου της πρότασης, συνοπτική παρουσίαση του πτυχίου και της εξειδίκευσής τους. Εάν κριθεί 
αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ και η προσκόμιση κάθε άλλου στοιχείου, που κρίνεται 
απαραίτητο για την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων απαιτήσεων.   

Γ. Ο ανάδοχος του έργου εκτός των προαναφερόμενων, στην προσφορά του θα πρέπει να παραθέσει 
τη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου καθώς επίσης και τα 
δεδομένα και στοιχεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  

 

6. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η χαμηλότερη τιμή.  

Το έργο κατακυρώνεται στον υποψήφιο, που έχει υποβάλλει την προσφορά με το χαμηλότερο 
συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή) υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του καλύπτει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.  

Προσφορές υποψηφίων που δεν καλύπτουν πλήρως τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης θα 
απορρίπτονται. 

Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, η 
Υπηρεσία  θα κατατάξει τις προσφορές με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 
προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη 
χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με πλήρη τα στοιχεία του 

ενδιαφερομένου φορέα  έως και την 29/09/2014.και ώρα 15.00μ.μ., στην έδρα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, 3ος όροφος, Λ. Αθηνών 58, 104.41, Αθήνα,  στο Πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά είτε με ταχυδρομείο, αρκεί να κατατεθεί, όπως 

θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο,  έως και την καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ήτοι την  29/09/2014. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο site http://www.agrotikianaptixi.gr, ενώ για κάθε σχετική 

πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χαντζάρα Iωάννη, Μονάδα Δ’,τηλ: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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210 5275047 και κ.Mακρή Βασίλειο, Μονάδα Δ’, τηλ: 210 5275093 όλες τις εργάσιμες ώρες και 

ημέρες.  

 

 

                                                                                                               Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                      

                                                                      

                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ                                                   

 

 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά) 
 

1. Μονάδα Α΄ 
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