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Λ. Δημοκρατίας 275,  68100 Αλεξανδρούπολη 
                
               
ΚΟΙΝ:   Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Λήψη σφαιρικών 

φωτογραφιών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής περιήγησης 13 

(δεκατριών) εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2014-2020 

 

Kωδικός ΟΠΣΑΑ: 0005226047 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: «Λήψη σφαιρικών φωτογραφιών 

αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής περιήγησης 13 (δεκατριών) 

εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το 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. 

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Κράτος, αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο 
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προκειμένου το ευρύ κοινό, δυνητικοί δικαιούχοι, πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για 

τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις παρεμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ και της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. 

Το ΠΑΑ με πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ και επιπλέον 2 δις ευρώ για τη μεταβατική περίοδο 2021-

2022, στηρίζει τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό πρότυπο μέσα από χιλιάδες επενδύσεις, δημόσιες και 

ιδιωτικές που υλοποιούνται σε όλη τη Χώρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάταξη της εθνικής μας 

οικονομίας μετά την πολυετή οικονομική κρίση και την κρίση της πανδημίας. Η Γενική Γραμματεία 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του Προγράμματος 

Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή «ΗΣΙΟΔΟΣ». 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων και αρδευτικών έργων με 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Τα εν λόγω έργα συντελούν στην επίτευξη του στόχου που είναι ολοκλήρωση ενός βιώσιμου, ευφυούς, 

ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και μετριασμού των 

επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, εντός των χρονικών περιορισμών του ΠΑΑ και του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με άμεσης προτεραιότητας δημόσια έργα προς όφελος της ελληνικής 

οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών. 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την υλοποίηση 

του έργου, προσκαλείται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΝΕΓΙΑΝΝΗΣ Ν.-ΤΕΡΖΗΣ Δ. Ο.Ε.» να 

καταθέσει την προσφορά του έως την 2/11/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην 

έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας, Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα), που 

αφορά τη λήψη σφαιρικών φωτογραφιών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής 

περιήγησης 13 (δεκατριών) εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ που θα υποδειχθούν από τη 

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Το υλικό αυτό μέσω της αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών χωροθέτησης των έργων θα αποτελεί τη βάση για τις λοιπές 

δράσεις/ενέργειες προβολής που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν στην πορεία των έργων, ως δράσεις 

προβολής και ενημέρωσης για το ΠΑΑ.  

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των: 20.000,00€ (ευρώ είκοσι χιλιάδες), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

CPV: 79340000-9   (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετιγκ) 

Η ενέργεια αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2017ΣΕ08210007). 
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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. 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. 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.  

                                                   

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 

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

 

                                                                                                                Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                          

                    

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ    
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