
1 

 

 

                 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI TΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 

ΜΟΝΑΔΑ TEXNIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                  

             Αθήνα,    13 / 09 /2022  

             Αρ. Πρωτ.: 2216  

 

               ΑΔΑ:  

               ΑΔΑΜ:  

Ταχ. Δ/νση    : Λεωφ. Αθηνών 58,        
Ταχ. Κωδ.     : 104 41, Αθήνα 
Πληροφορίες : Π. Αργυρίδης 
Τηλέφωνο      :  210-5275028 
e-mail              : pargiridis@mou.gr   

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών  

 

     

  

 

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

των Μονάδων Ελέγχου για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, υποδειγμάτων εκθέσεων και 
λοιπών απαραίτητων εντύπων». 

 
 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0037387679 
 

 

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

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

προβεί στην ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης των Μονάδων Ελέγχου για τη δημιουργία 

ερωτηματολογίων, υποδειγμάτων εκθέσεων και λοιπών απαραίτητων εντύπων», 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, προσκαλούνται από τον Κατάλογο  Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της 

ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1/η  εταιρεία  με την επωνυμία «Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ», με ηλεκτρονική διεύθυνση 

sourmelidi@nkmediagroup.gr  

2/η εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA PUBLICING GK IKE», με ηλεκτρονική διεύθυνση 

nleriou@yahoo.com   

3/η εταιρεία με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΣDATA IKE», με ηλεκτρονική διεύθυνση gpoliravas@gmail.com.  
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να καταθέσουν  τις  προσφορές  τους 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που 

αναλύεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας. 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

 

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 οικονομικού φορέα 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 (Αποφάσεις ΔΣ, ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ.). 

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 του φακέλου προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς και τον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών από την 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 αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία.     
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Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας αναρτάται η απόφαση ανάθεσης του έργου και 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες.  

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 ΣΣ 

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

 

 
                                                                         
 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. «Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ», με ηλεκτρονική διεύθυνση 

sourmelidi@nkmediagroup.gr  

2.  «MEDIA PUBLICING GK IKE», με ηλεκτρονική διεύθυνση nleriou@yahoo.com   

3. «ΔΗΜΟΣDATA IKE», με ηλεκτρονική διεύθυνση gpoliravas@gmail.com  
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2022ΣΕ08210021) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
 03 / 10 /2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00     

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: 85312320-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών).   

Διάρκεια Συμφωνητικού: Έξι  (6) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού αντικειμένου] 

                                   

Αντικείμενο του έργου  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότερη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των μέτρων του Π.Α.Α. και του θεσμικού 
τους πλαισίου, απαιτείται η δημιουργία εντύπων (ερωτηματολόγια Δικαιούχων/ΕΦΔ/Φορέων, 
υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου κ.λ.π.) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις Μονάδες Ελέγχου κατά 
τους επιτόπιους, εκ των υστέρων και εκτάκτους ελέγχους αλλά και κατά τους ελέγχους εποπτείας, για 
όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ στα οποία έχουν αυτή την αρμοδιότητα, λόγω του πλήθους των δράσεων, του 
μεγάλου εύρους των επενδυτικών ενεργειών και της πολυπλοκότητας του θεσμικού τους πλαισίου. Τα 
έντυπα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως βάση και για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.  
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