
 

  

 

                 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI TΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ TEXNIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                  

             Αθήνα,    09/01/2023  

             Αρ. Πρωτ.:  84 

 

               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:  ACS A.E.E. 

                               

 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά αντικειμένων και 

αλληλογραφίας, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 
20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». 

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0000534857 
 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ 

ΚΑΠ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΣΣ ΚΑΠ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του 

έργου: μεταφορά αντικειμένων και αλληλογραφίας, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 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 κατόπιν έρευνα αγοράς, προσκαλείται η ACS A.E.E. να καταθέσει την 

προσφορά της εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας, που θα 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. 

 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 
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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 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). 

 

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

 

 

 

                                                                                                            

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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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 2016ΣΕ08210147) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
16 / 01 /2023,   και ώρα 10:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 

ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής 

Υποστήριξης και Δημοσιότητας  

Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 10.000,00 € (  δέκα χιλιάδες  ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%:  12.400,00 € (δώδεκα χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ) 

CPV: 71356200-0   (Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: 
(12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού 
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Πίνακας 2   

Ανάλυση φυσικού /οικονομικού αντικειμένου 

 

1 Αντικείμενο του έργου :   

Αντικείμενο του αναδόχου θα είναι η μεταφορά αντικειμένων και αλληλογραφίας  από τους 

κάτωθι φορείς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Λ. Αθηνών 58 4ος 

όροφος),  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) (Λ. Αθηνών 58), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΥΕ ΠΑΑ) (Λ. Αθηνών 54-56) και ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) (Λ. Αθηνών 54-56).  

ΚΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

2 Διάρκεια  

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

από την υπογραφή της.  

 

3 Προϋπολογισμός έργου – τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού ποσού δώδεκα  χιλιάδων τετρακοσίων  (12.400,00) ευρώ.  

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

καθενός παραδοτέου  και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.  

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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