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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για το Νέο 

Μοντέλο Οργάνωσης Δημοσίων Δικτύων Άρδευσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ΠΑΑ, 
και της νέας ΚΑΠ 2021-2027» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 – 2020». 

 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030393271 
 
 
 

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: «Μελέτη για το Νέο Μοντέλο 

Οργάνωσης Δημοσίων Δικτύων Άρδευσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ΠΑΑ, και της νέας ΚΑΠ 

2021-2027», 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 «PLANET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» να καταθέσει την προσφορά του έως την 13/10/2021 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/). 

 

                                                                                                         Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                          

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ    

 

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 2021ΣΕ08210025) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
     13/10/2021, ημέρα  και ώρα 15:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΠΑΑ, 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 και 

διακόσια ευρώ) 

CPV: 79314000-8   (Μελέτη Σκοπιμότητας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: Δύο (2) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού αντικειμένου] 

 

Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:   

 

Α. Σκοπός του Έργου 
 
Σκοπός του Έργου είναι η επεξεργασία ολοκληρωμένης πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία θα παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο οργάνωσης και 

λειτουργίας του τομέα των δημόσιων αρδευτικών δικτύων, με δυνατότητες επέκτασης τους. Το 

μοντέλο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα διαπιστωμένα προβλήματα του τομέα και των φορέων που 

δραστηριοποιούνται εντός του και να υποστηρίζει την ανάπτυξή του, μέσω της προσέλκυσης 

επενδύσεων υλοποίησης και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και μέσω της εφαρμογής 

αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης του αρδευτικού νερού,  προς όφελος του περιβάλλοντος και 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. 

 

Β. Περιγραφή Υπηρεσιών 

Η ανάλυση που θα επεξεργασθεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζει: 

 

1. Στόχους και βασικές κατευθύνσεις που θα υπηρετεί η αναδιοργάνωση του τομέα.   

2. Προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας φορέων διοίκησης και διαχείρισης του συστήματος, οι 

οποίοι μπορεί να δραστηριοποιούνται σε τρία επίπεδα: κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό, σε 

αναλογία προς τις υφιστάμενες δομές των διαφόρων κεντρικών οργάνων, διευθύνσεων, 

επιτροπών και λοιπών δομών χάραξης πολιτικής, των περιφερειακών Γενικών Οργανισμών 

Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), καθώς και των πολλών Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΤΟΕΒ). Θα προταθεί ο βέλτιστος «τύπος φορέα» για το κάθε επίπεδο (με παραλλαγές  όπου 

κρίνεται απαραίτητο) και θα παρουσιασθούν, για κάθε τύπο φορέα, προτάσεις αναφορικά με:  

o την αποστολή του και τα αντικείμενα ευθύνης του στο συνολικό σύστημα, 

o τις βασικές λειτουργίες (επιτελικές, επιχειρησιακές, υποστηρικτικές) που θα υλοποιεί, 

είτε  κατ’ αποκλειστικότητα, είτε σε συνεργασία με άλλους τύπους φορέων και τις 

βασικές υπηρεσίες που θα παρέχει, 

o τη νομική μορφή και σχήμα διοίκησής του, 

o τη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του, 

o την εσωτερική οργάνωσή του (οργανόγραμμα, θέσεις ευθύνης, ανθρώπινο δυναμικό), 

o τις σχέσεις του με τους άλλους φορείς του συστήματος, το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρειες, λοιπούς δημόσιους φορείς,  
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o τα απαραίτητα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης που θα πρέπει να εφαρμόζει 

καθώς και τα ψηφιακά συστήματα υποστήριξής του ή τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα 

λαμβάνει,  

o τον ειδικότερο τρόπο οργάνωσης της οικονομικής διαχείρισής του και των 

οικονομικών σχέσεων του με τους άλλους φορείς και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης του 

υφιστάμενου χρέους των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, που αποτελεί σημαντικό αντικείμενο 

ενδιαφέροντος όλων των ενδιαφερομένων μερών, 

o τον τρόπο παρακολούθησης της απόδοσής του (δείκτες απόδοσης).  

3. Κριτήρια επιλογής μεταξύ διαφορετικών σεναρίων και αξιολόγηση των σεναρίων βάσει των 

κριτηρίων: 

o Περιγραφή των κριτηρίων 

o εφαρμογή των κριτηρίων. 

4. Τον προτεινόμενο τρόπο μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα. 

o Κύρια στάδια μετάβασης 

o προϋποθέσεις μετάβασης / κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας / κίνδυνοι 

o οδικός χάρτης μετάβασης. 

 

Γ. Αποτελέσματα του έργου 

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας οι οποίες θα περιληφθούν 

σε παραδοτέο που θα υποβληθεί με την ολοκλήρωσή του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να παρουσιάσει ενδιάμεσο σχέδιο του Παραδοτέου προς την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα καθορισθεί από 

κοινού. 
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