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ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνιών (έναρξης και καταληκτικής) υποβολής προσφορών και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους, του με αρ. πρωτ. 1377/24/04/2019 ηλεκτρονικού 

διεθνούς διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΓΠ)» με συστημικό αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 73676.   

 

 
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜAΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 καθώς και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ  A΄114) σχετικά με την ανασύσταση των Υπουργείων. 
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5. Το το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 

την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου. 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/τ. ΥΟΔΔ/30-03-2015), με την οποία 

διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του 

Παναγιώτη. 

10. Την υπ’ αριθμ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄3066) ΚΥΑ με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και 

κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020». 

11. Την υπ’ αριθμ. 619/46787/8.3.2019 (ΦΕΚ Β΄988) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με 

εντολή Υπουργού», με «εντολή Υφυπουργού» ή με «εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» κατά 

περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

12. Την με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ Β΄677) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τη με  αριθμ. πρωτ.  2509/08-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΔΣ4653ΠΓ-7ΚΕ) Απόφαση Ένταξης της πράξης 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 923/18.3.2019 (ΑΔΑ:ΩΛΟΞ4653ΠΓ-ΨΞ5) όμοια απόφαση. 

14. Τη με αριθμ.   082/1 ΣΑΕ (Κωδ. Έργου 2018ΣΕ08210023), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η 

ενέργεια. 
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15. Την με αρ. πρωτ. 1377/24.04.2019 (ΑΔΑ: 6X424653ΠΓ-ΛΔΜ)  έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή 

Υπηρεσιών  Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)» και την  έγκριση των προδιαγραφών και των όρων 

διενέργειας της διαδικασίας διακήρυξης για το εν λόγω έργο. 

16. Το με αρ. πρωτ. 1972/10.6.2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ με θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά 

με τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΓΠ)», το οποίο αφορά απαντήσεις επί των 

ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από οικονομικούς φορείς και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ. 

17. Τα νέα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς. 

18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

                                                                    

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την παράταση ημερομηνιών (έναρξης και καταληκτικής) υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής 

αποσφράγισής τους, του με αρ. πρωτ. 1377/24/04/2019 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΓΠ)» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

73676, προκειμένου να απαντηθούν έγκαιρα από την Αναθέτουσα Αρχή και τα νέα ερωτήματα που 

υποβλήθηκαν  από οικονομικούς φορείς,  και οι οποίες στο σύνολό τους  διαμορφώνονται ως εξής:  

 
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο, στη Διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): Ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 09: 00. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο, στη Διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): Ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. 

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Ορίζεται η Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και 

ώρα 12.00. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών προσφορών, δηλαδή έως 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΑ στη Λεωφ. Αθηνών  58, 

ΤΚ 10441 Αθήνα. 
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Τα πρωτότυπα έγγραφα, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα 

παραλαμβάνονται από τη γραμματεία, όπου και θα πρωτοκολλούνται. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πρωτότυπα έγγραφα θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή, έτσι ώστε 

να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο και να είναι δυνατή η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες/Παροχή Διευκρινήσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει  η με αρ. πρωτ. 1377/24.04.2019 (ΑΔΑ: 6X424653ΠΓ-ΛΔΜ)  έγκριση διενέργειας 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή 

Υπηρεσιών  Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)» και η  έγκριση των προδιαγραφών και οι  όροι διενέργειας της διαδικασίας 

διακήρυξης για το εν λόγω έργο. 

 

 
  

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

                                                                                            
                                                                                           
                                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 
 
                                                                            

                                                                                              

http://www.promitheus.gov.gr/
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