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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI TΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ TEXNIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Λεωφ. Αθηνών 58,
Ταχ. Κωδ.
: 104 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Παρ. Γεωργοτόλη
Τηλέφωνο : 210-5275123
e-mail
: pgeorgotoli@mou.gr

Αθήνα, 12/04/2022
Αρ. Πρωτ.: 767
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: NEUROPUBLIC A.E.
Μεθώνης 6,
Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη
μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – Ετήσια
παράταση 1ης Πρόσκλησης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0036027071

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη μηχανογραφικής
εφαρμογής της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – Ετήσια παράταση 1ης Πρόσκλησης»,
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως
ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως
ισχύει.
•

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια

για την υλοποίηση του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο Προμηθευτών/Παρεχόντων
Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC A.E.» να
καταθέσει την προσφορά του έως την 28/04/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό
φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58,
10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα

της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό και οικονομικό

αντικείμενο της παρούσας.
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Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην
οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ).

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)

2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr).
3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης.
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ).
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα και τον έλεγχο πληρότητας των
υποβληθέντων στοιχείων από την ΕΥΔ ΠΑΑ ακολουθεί η απόφαση ανάθεσης του έργου.
Μετά την υπογραφή της ανάθεσης θα κληθεί ο ανάδοχος να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσού 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ
(http://www.agrotikianaptixi.gr/).

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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Παράρτημα

Πίνακας 1

Είδος Διαδικασίας:

Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/16
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Χρηματοδότηση

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2022ΣΕ08210001)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών:
Τόπος Υποβολής προσφορών:

28/04/2022, ημέρα και ώρα 15:00
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58,
10441 Αθήνα
Χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ)

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης:

Με ΦΠΑ 24%: 29.760,00€ (είκοσι εννιά χιλιάδες
επτακοσίων εξήντα ευρώ)

CPV:

48000000-8

Διάρκεια Συμφωνητικού:

επτά (7) Μηνών
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Πίνακας 2
[ανάλυση φυσικού αντικειμένου]

Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προσαρμογή του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)
για τις ανάγκες υποστήριξης της νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια
παράταση των δεσμεύσεων αποκλειστικά των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Δεδομένης της ύπαρξης ΠΣ που ήδη υποστηρίζει
την υλοποίηση των τριών Προσκλήσεων της δράσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
του ΠΣ θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στον υφιστάμενο σχεδιασμό του
ΠΣ, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναλύονται παρακάτω για τα επιμέρους στάδια του έργου και
όπως ειδικότερα θα δοθούν ως προδιαγραφές σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
Η προσαρμογή του ΠΣ θα καλύπτει όλα τα απαιτούμενα στάδια τα οποία αφορούν σε:
1.

Δημιουργία/προσαρμογή των παραμετρικών πινάκων που αφορούν στη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

2.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων στήριξης από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο των απαιτήσεων
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3.

Διενέργεια μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Η Πρόσκληση έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό των παραγωγών αλλά
αντλεί εν δυνάμει δικαιούχους αποκλειστικά από την δεξαμενή των δικαιούχων της 1ης
Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08. Όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης επιθυμούν να
συνεχίσουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για ένα επιπλέον έτος, δεν καθίστανται
αυτομάτως δικαιούχοι της Πρόσκλησης αλλά οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στήριξης
μέσω του ΠΣ και οι αιτήσεις τους να αξιολογηθούν θετικά. Προκειμένου να καταστούν
δικαιούχοι της Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης, πρέπει να τηρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια επιλεξιμότητας:
▪

να διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021, στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης

▪

Ως προς την επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων, θα εξεταστούν δύο σενάρια υλοποίησης και,
αναλόγως της τελικής επιλογής, θα απαιτηθούν οι

απαραίτητες προσαρμογές στον

υφιστάμενο σχεδιασμό του ΠΣ:

Στο πρώτο σενάριο (σενάριο 1), ο αιτών καλείται να επιλέξει τα αγροτεμάχια που
επιθυμεί να εντάξει στην Πρόσκληση μεταξύ των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού

ΑΔΑ: ΨΜΑ74653ΠΓ-ΓΚΣ

22PROC010377852 2022-04-12

Δελτίου (ΤΔ) του, έτους 2021, επομένως όταν θα ανοίξει την αίτηση στήριξης,
εμφανίζονται τα αγροτεμάχια του Τεχνικού του Δελτίου έτους 2021, όπως εμφανίζονται
στο ΠΣ, και επιλέγει όσα από αυτά επιθυμεί να εντάξει στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης.
Στο δεύτερο σενάριο (σενάριο 2), ο αιτών καλείται να επιλέξει τα αγροτεμάχια που
επιθυμεί να εντάξει στην Πρόσκληση αντλώντας τα στοιχεία από την Ενιαία Αίτησης
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να διενεργηθεί χωρικός
έλεγχος μεταξύ των αγροτεμαχίων της αίτησης στήριξης και των αγροτεμαχίων του
ενεργού Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) 2021, του ίδιου παραγωγού.
4.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής (μοριοδότηση) δεν απαιτείται η ενεργοποίηση των κριτηρίων
επιλογής, δεδομένου ότι το σύνολο των υποψηφίων που θα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας
δικαιούχου και αγροτεμαχίων, θα εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

5.

Αποτελέσματα προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

6.

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών επί των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

7.

Αξιολόγηση ενδικοφανών προσφυγών επί των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα.

8.

Διενέργεια μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων κριτηρίων επιλεξιμότητας.

9.

Οριστική κατάταξη δικαιούχων – αποστολή μέσω διασύνδεσης των δεδομένων στο ΟΠΣΑΑ,
προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης.

10. Δημιουργία ΤΔ
11. Υποβολή παραστατικών πληρωμής έτους εφαρμογής 2022
12. Διεξαγωγή και καταχώρηση οπτικών – διοικητικών ελέγχων επί των παραστατικών πληρωμής
και λοιπών μηχανογραφικών ελέγχων πληρωμής. Διεξαγωγή και καταχώρηση επιτοπίων
ελέγχων στο πλαίσιο των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου της δράσης.
13. Υπολογισμός πληρωμής
14. Αποστολή, μέσω κατάλληλης διασύνδεσης, στο ΟΠΣΑΑ των αιτημάτων πληρωμής και των
αποτελεσμάτων του υπολογισμού πληρωμής.
15. Υποστήριξη διαδικασιών κλεισίματος έτους εφαρμογής 2022
Σημειώνεται ότι κατά το σχεδιασμό του ΠΣ ετήσιας παράτασης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε,
μεταενταξιακά πλέον, να διασφαλιστεί ότι ευρήματα που θα προκύψουν κατά το κλείσιμο του έτους
εφαρμογής 2021 (Νοέμβριος 2022), θα επηρεάζουν το περιεχόμενο ή/και την κατάσταση (status) του
ΤΔ 2022 της ετήσιας παράτασης, οδηγώντας είτε σε απένταξη αγροτεμαχίων του ΤΔ 2022 είτε, ακόμη,
και σε απένταξη του δικαιούχου της Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης.
Σε ότι αφορά το κύκλωμα των μεταβιβάσεων και τροποποιήσεων, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται
τόσο η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όσο και η υποβολή αιτημάτων μεταβίβασης για το έτος της
παράτασης (2022).

