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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος  Ανάπτυξης 

και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την υποστήριξη των Μέτρων 4 
(Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, Υπομέτρο 4.1)  και 6 (Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, Υπομέτρα 6.1 και 6.3) της Μονάδας Επενδύσεων στις 
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ». 

 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0037414870 
 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να 

προβεί στην ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος  Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών 

Εφαρμογών για την υποστήριξη των Μέτρων 4 (Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, 

Υπομέτρο 4.1)  και 6 (Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, Υπομέτρα 6.1 και 

6.3) της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ», 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 ΣΣ ΚΑΠ, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ» να καταθέσει την 

προσφορά του εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής 

Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του έργου του θέματος 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας. 

 

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 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

 

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

1. Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 την  

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει.  

2. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. 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 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 

που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1070/23-5-2022   απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών, 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 Πρόσκλησης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική 

σύμβαση.                                                
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΣΣ 

ΚΑΠ (http://www.agrotikianaptixi.gr/). 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ  

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2022ΣΕ08210045) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
  02 / 12 /2022, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 

58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%: 37.200,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες  

διακόσια  ευρώ) 

CPV: 
72220000-3 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 

συστήματα και τεχνικά θέματα).   

Διάρκεια Συμφωνητικού: Δώδεκα  (12) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού/οικονομικού αντικειμένου] 

                                   

1 Αντικείμενο του έργου  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) - Μονάδα Επενδύσεων 

στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις έχει, μεταξύ των άλλων, ως αντικείμενο την επικοινωνία με τις 

αρμόδιες για το ΠΣΚΕ ομάδες εργασίας της ΜΟΔ, την ανάλυση των απαιτήσεων των υπομέτρων, την 

πρόταση νέων δυνατοτήτων στο ΠΣΚΕ, την παραλαβή και τον έλεγχο των modules που παραδίδονταν 

από το ΠΣΚΕ, τον προγραμματισμό μικροεφαρμογών για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, την 

εξαγωγή αναφορών (reporting) καθώς και την υποστήριξη των περιφερειακών χρηστών (ΔΑΟΠ – 

ΔΑΟΚ).  

Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών θα ενισχύσει τη Μονάδα 

Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης εξάρτησης του 

ΠΑΑ από το ΠΣΚΕ η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Το έργο που αυτός θα αναλάβει αναλύεται ως 

εξής: 

  

Α. Ανάλυση Απαιτήσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 

 

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά την αποκωδικοποίηση των απαιτήσεων των υπομέτρων που 

χειρίζεται η ΕΥΕ ΠΑΑ προκειμένου να αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήματα – υποσυστήματα στο 

ΠΣΚΕ και στη συνέχεια τον έλεγχο της ανάπτυξης των συστημάτων στο ΠΣΚΕ, τόσο πριν την παράδοσή 

τους στο παραγωγικό περιβάλλον όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους ζωής. 

Αναλυτικότερα απαιτούνται: 

  

1. Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 απαιτείται έλεγχος, από την 

πλευρά της ΕΥΕ ΠΑΑ για: 

1.1. Την ανάπτυξη στο ΠΣΚΕ του πληροφορικού συστήματος για την υποβολή προτάσεων.  

1.2. Την ανάπτυξη στο ΠΣΚΕ του πληροφορικού συστήματος για την αξιολόγηση των 

προτάσεων.  

1.3. Τη δημιουργία και οριστικοποίηση των προσκλήσεων στο ΟΠΣΑΑ, το ws για την 

επικοινωνία OΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ, την υποστήριξη της ανάρτησης  αποτελεσμάτων και 

διαχωρισμός των προτάσεων σε Παραδεκτές-Μη Παραδεκτές.  
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1.4. Αποστολή Αιτήσεων και Αξιολογήσεων από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣΑΑ μέσω των ws και 

λήψη εντάξεων από το ΟΠΣΑΑ στο ΠΣΚΕ 

1.5. Την ανάπτυξη στο ΠΣΚΕ του πληροφορικού συστήματος υποδοχής αιτημάτων 

πληρωμής 

2. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και 

ανάκτηση δεδομένων που αφορούν τα υπομέτρα 4.1 και 6.1. 

3. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για την παρουσίαση των 

δεδομένων που αφορούν το υπομέτρο 6.1 (νέοι γεωργοί) και το υπομέτρο 4.1. 

4. Ανάκτηση και ανάλυση των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2022 και 2023 για τους 

δικαιούχους και τους υποψήφιους των υπομέτρων 4.1, 6.1 και 6.3. 

5. Ανάκτηση και αποθήκευση της γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά υποψήφιους του 

υπομέτρου 6.1 με μεγάλες τυπικές αποδόσεις. 

6. Εξαγωγή γεωγραφικών αναφορών για τα υπομέτρα 4.1 και 6.1. 

7. Έλεγχο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 4.1.2 στο ΠΣΚΕ, 

δημιουργία και οριστικοποίηση προσκλήσεων στο ΟΠΣΑΑ,  ws για την επικοινωνία OΠΣΑΑ 

και ΠΣΚΕ, υποστήριξη της ανάρτησης  αποτελεσμάτων και διαχωρισμός των προτάσεων σε 

Παραδεκτές-Μη Παραδεκτές. Αποστολή Αιτήσεων και Αξιολογήσεων από το ΠΣΚΕ στο 

ΟΠΣΑΑ μέσω των ws και λήψη εντάξεων από το ΟΠΣΑΑ στο ΠΣΚΕ. 

8. Διασύνδεση της ΕΥΕ-ΠΑΑ με εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για 

τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων. 

  

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με την Ομάδα Ανάπτυξης 

του ΠΣΚΕ, και με χρήση των σχετικών εργαλείων συνεργασίας.  

 

Β. Εξαγωγή αναφορών για ενημέρωση Υπηρεσίας και Πολιτικής Ηγεσίας 

Για την παρακολούθηση των μέτρων είναι αναγκαία η εξαγωγή αναφορών ανά μέτρο και γεωγραφική 

περιοχή. Οι αναφορές περιλαμβάνουν την πορεία υποβολών, αξιολόγησης, εντάξεων και πληρωμών.  

 

Γ. Διενέργεια Διασταυρωτικών ελέγχων 

Κατά την υλοποίηση των υπομέτρων 4.1, 6.1 και 6.3 απαιτείται η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων 

ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας. Ειδικότερα απαιτούνται: 
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1. Η ανάκτηση και ανάλυση των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2022 και 2023 για τους 

δικαιούχους και τους υποψήφιους των υπομέτρων 4.1, 6.1 και 6.3.  

2. Η διασύνδεση της ΕΥΕ-ΠΑΑ με εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων. 

 

Δ. Υποστήριξη Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Κατά την εκτέλεση του έργου των υπομέτρων, είναι ιδιαίτερα συχνή η διαπίστωση προβλημάτων από 

τις περιφερειακές υπηρεσίες για την επίλυση των οποίων απαιτείται η ανάλυση του προβλήματος, η 

προώθησή του στη ΜΟΔ Α.Ε. για επίλυση και ο έλεγχος της λειτουργικότητας της λύσης που 

αναπτύσσεται στο ΠΣΚΕ.  

 

2          Διάρκεια – Τρόπος εκτέλεσης του Έργου  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την 

υπογραφή της. Με την οριστική παραλαβή καθενός από τα  παραδοτέα (διμηνιαίες εκθέσεις) με την 

έκδοση  αντίστοιχου πρωτοκόλλου, θα καταβάλλεται το αναλογούν τίμημα της συνολικής αμοιβής του 

αναδόχου. Το έργο θα εκτελείται με οκτάωρη αυτοπρόσωπη παρουσία τρεις ημέρες εβδομαδιαίως 

ενώ τις υπόλοιπες δύο εργάσιμες ημέρες παρέχεται η δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία κατ΄ 

απαίτηση της Υπηρεσίας.  

  

3         Προϋπολογισμός έργου  –  τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα  χιλιάδων (30.000,00) ευρώ  πλέον ΦΠΑ 

24%, δηλαδή συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα  (37.200,00) ευρώ. 

Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή καθενός 

παραδοτέου.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στην αμοιβή του περιλαμβάνονται 

όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της αναθέτουσας Αρχής.                          
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