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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της 

διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής 
Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος του 
υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου: «ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στο Μέτρο 
20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». 

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0000540643 
 

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 της διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων 

Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος 

του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου: «ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του Μέτρου 20 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-2020, 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 «REMACO Α.Ε.» να 

καταθέσει την προσφορά του έως την 27/09/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό 
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φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας, που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι 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 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. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr). 

5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ). 

 

Γ. 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 στο 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 Ι 

 

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 2016ΣΕ08210163) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
27 / 09 /2021,   και ώρα 15:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης,  

Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 4.500,00€ (τέσσερεις  χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%:  5.580 € (πέντε χιλιάδες πεντακόσια 

ογδόντα ευρώ) 

CPV: 71356200-0   (Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: 
(3) τρεις μήνες από την υπογραφή του 

Συμφωνητικού 

                                                               

 

 

ΑΔΑ: 65Ε44653ΠΓ-Ξ42





 

  

Πίνακας 2   

Ανάλυση φυσικού αντικειμένου  

 

Στόχος του έργου:  

Στόχος του παρόντος έργου είναι η Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των Μητρώων 

Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του 

πληροφοριακού συστήματος του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ καθώς και η παροχή τεχνικής 

υποστήριξης κατά την αρχική περίοδο παραγωγικής λειτουργίας.  

 

Φυσικό αντικείμενο :   

 Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής 
Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος του υπο-
Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ  

•  Απασφαλμάτωση του υποσυστήματος και προσαρμογές σε νέα δεδομένα που ίσως 
προκύψουν κατά την δοκιμαστική λειτουργία  

•  Τεχνική Υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το υποσύστημα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα: 
• Χρήση Σύγχρονων / Δοκιμασμένων Τεχνολογιών (State of the Art). 
• Χρήση Web Services και APIs (RESTful/JSON ή/και SOAP 1.1,1.2). 
• Σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την εύκολη 
προσθαφαίρεση πεδίων μέσα σε κάθε υπηρεσία. 
• Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των 
δεδομένων 
κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους (αυθεντικοποίηση συνεδρίας, 
κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων). 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Τα ελάχιστα πεδία που απαιτούνται για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων 
είναι: 
1. Υπηρεσία επιβεβαίωσης χρήστη συστήματος/ συσχέτιση με φορέα 
• Παράμετρος εισόδου: ΑΦΜ 
• Στοιχεία που επιστρέφονται: λίστα από ΑΦΜ και αντίστοιχο όνομα φορέα που αντιστοιχούν 
στους φορείς με τους οποίους συνδέεται το ΑΦΜ που δόθηκε ως είσοδο. 
2. Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων φορέα 
• Παράμετρος εισόδου: ΑΦΜ φορέα 
• Στοιχεία εξόδου: 
- Επωνυμία (στα ελληνικά) 
- Επωνυμία (στα αγγλικά) 
- Διακριτικός τίτλος 
- Α.Φ.Μ. 
- Δ.Ο.Υ. 
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- e-mail 
- Τηλ. επικοινωνίας 
- Κινητό 
- Ιστοσελίδα 
- Πίνακας με εγκαταστάσεις 
o Κωδικός 
o Περιφέρεια (κωδικός και προαιρετικά και η περιγραφή) 
o Περιφερειακή Ενότητα (κωδικός και προαιρετικά και η περιγραφή) 
o Ένδειξη κύριας εγκατάστασης 
o Οδός και αριθμός 
- Πίνακας με ΚΑΔ 
o ΚΑΔ 
o Περιγραφή 
- Πίνακας Νομίμου Εκπροσώπου και Εξουσιοδοτούμενων 
o Επώνυμο 
o Όνομα 
o ΑΦΜ 
o ΔΟΥ 
o Ένδειξη εξουσιοδοτούμενου ή νομ. εκπροσώπου 
3. Υπηρεσία ανάκτησης Γεωργικού Συμβούλου (ΓΣ) 
• Παράμετρος εισόδου: 
- ΑΦΜ ΓΣ ή/και αρ. Μητρώου (ή/και επώνυμο) 
- ΑΦΜ φορέα 
• Στοιχεία εξόδου: 
- Αριθμός Μητρώου 
- Όνομα 
- Επώνυμο 
- Ειδικότητα (κωδικός και προαιρετικά και η περιγραφή) 
- Πίνακας με θεματικά πεδία 

- Κωδικός (προαιρετικά και περιγραφή) 
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