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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,    19  /  07  /2022  

             Αρ. Πρωτ.:  1732 

 

               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: «Mελέτη για την 

ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον 
τομέα των πυρηνοκάρπων». 

 
 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0036166473 
 

 

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: «Mελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο 

σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων», 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 ανώνυμη εταιρεία  με την επωνυμία «DATA RESEARCH AND CONSULTING Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», με ηλεκτρονική διεύθυνση info@datarc.gr.  

2/ η εταιρεία με την επωνυμία «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με ηλεκτρονική διεύθυνση info@lp.gr και  

3/ η εταιρεία με την επωνυμία: «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. LEVER ΑΕ)», 

με ηλεκτρονική διεύθυνση info@lever.gr.  
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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. «DATA RESEARCH AND CONSULTING Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», με ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@datarc.gr.  

2.  «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ», με ηλεκτρονική διεύθυνση info@lp.gr και  

3. «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. LEVER ΑΕ)», με ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@lever.gr.  
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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 2022ΣΕ08210005) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
03 /08 /2022, ημέρα Τετάρτη 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: 79314000-8 (Μελέτη σκοπιμότητας).   

Διάρκεια Συμφωνητικού: Δεκαοκτώ  (18) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού αντικειμένου] 

                                   

Αντικείμενο του έργου  

Αντικείμενο του έργου θα είναι η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του άρθρου 39 «Εργαλεία 
σταθεροποίησης εισοδήματος» του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 
την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αφορά στο μέτρου 17.3 «Εργαλείο 
Σταθεροποίησης Εισοδήματος Γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων» και ειδικότερα την 
περιγραφή ενός εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος (Income Stabilisation Tool) για τα 
πυρηνόκαρπα, με σκοπό τον μετριασμό / αντιστάθμιση των κινδύνων μείωσης εισοδήματος των 
πραγματικών γεωργών, καθώς και των σχετικών χρηματοδοτικών συνεισφορών. Η αναφερόμενη 
μείωση εισοδήματος θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη γεωργική παραγωγή ή/και δραστηριότητα 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη: 

• Παράγοντες που εμπίπτουν στον έλεγχο των παραγωγών. 

• Διακυμάνσεις στην παραγωγή, στις τιμές των παραγώμενων προϊόντων και καιρικά φαινόμενα 
σε φυσιολογικά πλαίσια, οι οποίες και δεν απαιτούν την εφαρμογή πολιτικών αντιστάθμισης. 

• Το ρίσκο των παραγωγών που λαμβάνεται από τους ίδιους στο πλαίσιο άσκησης της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ενδεικτικά θα απαρτίζεται από τα παρακάτω:  
1. Διαδικασία και κριτήρια για την σύσταση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από επίσημα 

αναγνωρισμένα συλλογικά όργανα.  
2. Διαδικασία, κριτήρια και φορέας για τη διαπίστευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας σύμφωνα 

με το εθνικό και το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.  
3. Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των 

όρων και υποχρεώσεων των μελών του, καθορισμός δικαιώματος συμμετοχής. 
4. Μεθοδολογία υπολογισμού συνεισφοράς των μελών στο Ταμείο και διαδικασία είσπραξης 

αυτών συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών υπολογισμού Ετήσιων Γεωργικών Εσόδων, 
Ετήσιων Αγροτικών Εξόδων, Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος και Ετήσιας Απώλειας 
Εισοδήματος.  

5. Διαδικασία ενεργοποίησης στήριξης των μελών και μεθοδολογία υπολογισμού ύψους 
ενίσχυσης.  

6. Λοιπές διαδικασίες του Ταμείου όπως διαδικασία εξόδου μελών από αυτό, οικονομική 
διαχείριση Ταμείου, δυνατότητα κατανομής μερισμάτων στα μέλη.   
 

Ο ανάδοχος παράλληλα θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και να προβεί σε τυχόν 
αναπροσαρμογή της μελέτης, κατόπιν υποδείξεων της αναθέτουσας αρχής, μέχρι και την έγκριση του 
υπομέτρου από την DG AGRI. 
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