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                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΑΘΗΝΑ   28  -  12 - 2016 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                           Αριθμ. πρωτ. 3521 
       ΑΔΑ: 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                               
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014 - 2020        
ΜΟΝΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                        Προς: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                                                                                                           ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
                                                                                                           ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58                            
Ταχ. Κώδικας:  10441 ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες:  ΠΑΡ.  ΓΕΩΡΓΟΤΟΛΗ  
Τηλέφωνο: 2105275123 
Fax:  2105275124 
Email: pgeorgotoli@mou.gr   
 

 

Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020»   

 

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:0000536547  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
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352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 

485/2008 του Συμβουλίου 

4. Την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020. 

5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3840/2010  (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά. 

6. Το Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/23.12.2014, τ. Α.) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

7. Το Ν. 4354 (ΦΕΚ 176/16.12.2015, τ. Α.) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

8. Το Π.Δ. 107/(ΦΕΚ 174/28.8.2014, τ. Α) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 

237/31.10.2014, τ. Α). 

9. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/22.09.2015, τ. Α) σχετικά με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων. 

10. Την υπ’ αριθμ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ 2366/τ.β/4-11-2015) «Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

11. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ3/ΤΑ/14-01-2002) σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – 

στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων. 

12. Την υπ’  αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την  

«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 

2020».  

13. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/τ. ΥΟΔΔ/30-03-2015), με την οποία 

διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη. 

14. Την υπ’ αριθμ 3552/111823/14-10-2016 (ΦΕΚ 3446/Β/25.10.2016) Υπουργική Απόφαση Ανάθεσης 

καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην ΕΥΕ 

ΠΑΑ 2014-2020. 
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15. Την υπ’ αριθμ. 164136/18-11-2016 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ περί οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής 

του Μέτρου 20 ¨Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών¨ του  ΠΑΑ 2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει. 

16. Την υπ’ αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/24.02.2016)  Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας  Ανάπτυξης και Τουρισμού  με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και 

υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως ισχύει κάθε φορά.  

17. Την αριθ. πρωτ. 251/20.1.2016  απόφαση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

εν λόγω ενέργεια στο ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.2258/19.9.2016 όμοια απόφαση. 

18. Τη με  αριθμ. πρωτ.  2791/08.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΟΤ74653ΠΓ-2ΙΘ) Απόφαση Ένταξης της πράξης. 

19. Τη με αριθμ. 082/1 ΣΑΕ (Κωδ. Έργου 2016ΣΕ08210158), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια. 

20.  Το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της Μονάδας  Προγραμματισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

21. Την από 23/12/2016 προσφορά του αναδόχου με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, για την υλοποίηση του έργου:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»  ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Αντικείμενο και προδιαγραφές του έργου: 

 

Σύμφωνα με τον Καν. 1305/2013 χορηγούνται ενισχύσεις βιολογικής γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης και 

της κτηνοτροφίας) στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη 

στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών στο 

άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για τις δεσμεύσεις εκείνες 

που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του 

τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 τα σχετικά κριτήρια και τις ελάχιστες δραστηριότητες που 

καθορίζονται σύμφωνα με τα σημεία (γ) (ii) και (γ) (iii) του άρθρου 4 παρ. 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013, τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία.  

ΑΔΑ: ΩΥ1Ι4653ΠΓ-Θ7Μ



 

4 

 

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση των πρόσθετων δαπανών, 

της απώλειας εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή 

του μέτρου 11 Βιολογική Γεωργία στις παρακάτω καλλιέργειες: 

Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες/Δάσους, Αβοκάντο, Ακρόδρυα, Καπνός, Φυλλώδη Λαχανικά - 

Σταυρανθή /Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα, Φραγκόσυκα. 

 

Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.000,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ. Στο 

ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ 

επιγενόμενης αιτίας. 

Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και 

κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη στην παρούσα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης και 

Παραλαβής του παραδοτέου. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Διάρκεια Υλοποίησης:  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι ένα (1) μήνα από την υπογραφή της ανάθεσης. 

 

Διαδικασία επίβλεψης και παραλαβής έργου:  

H παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 

Επίβλεψης- Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.  

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του σε οποιαδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής που παρέχεται μόνο 

εγγράφως. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. και ειδικότερα τον κωδικό Β.2 

του Υποπρογράμματος Α συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας καθώς  και την ΣΑΕ 082/1 

(κωδ. 2016ΣΕ08210158) από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια. 
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Το τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

υπ’ αριθμ 164136/18-11-2016 εγκύκλιο πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ 4/2002. 

Σε περίπτωση αθετήσεως όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει  κάθε 

θετική και αποθετική ζημία.         

Σε περίπτωση που απορριφθεί κάποιο είδος ή είδη που δεν είναι σύμφωνα με τις  υποβληθείσες 

προσφορές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως, εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτών 

με δαπάνες που τους βαρύνουν αποκλειστικά. 

 
 

 

                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

  ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

 Προϊσταμένη ΕΥΕ ΠΑΑ 
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