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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC
A.E.» για το διαγωνισμό ανάθεσης των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και
καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών
στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση
ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την
εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών
αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα
προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013.»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του υπ΄ αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
3. Του άρθρου 32 παράγρ. 3 του Ν. 3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α΄/2008), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το
άρθρο 72 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 85 /Α΄/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
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4.

Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 24 /Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
7. Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στην σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με
πρόσωπα

που

δραστηριοποιούνται

ή

συμμετέχουν

σε

επιχειρήσεις

Μέσων

Ενημέρωσης».
8. Του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 12
παραγρ.27α (ΦΕΚ 30/Α’/2005) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/05)
και ισχύει.
9. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α’ 200), «Σύσταση Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α’
154), με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003
(ΦΕΚ Α’ 135) , το άρθρο 19, παρ.4 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α’ 191) και το Ν.3508/2006.
10. Του Π. Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του δημοσίου ή
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το
αρ. 109 του Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228/Α/97) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες
διατάξεις».
11. Του

Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α/03) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην

Οδηγία 2000/35 της 29-06-00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις Εμπορικές Συναλλαγές».
12. Του Π.Δ. με αρ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α’/05-03-2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003».
13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
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Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1177/2009 της
30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και του Καν 1564/2005 ΕΚ
«για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκήρυξης και
γνωστοποιήσεων»
14. Του Καν 2195/2002 περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
(CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ) 2013/2008 της Επιτροπής.
15. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
16. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
(Κ.Π.Δ.), όπως ισχύει.
17. Του Ν. 2690/05-03-99 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
18. Του Ν. 3060/10-10-02 (ΦΕΚ 242/Α΄/2002) «ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης»
άρθρο 2 για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Σύμβασης πριν από την
υπογραφή της από κλιμάκιο του ελεγκτικού Συνεδρίου.
19. του Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων»
20. του Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»
Β. Τις διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής :
1.

ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L209 της 11.08.05) «περί χρηματοδοτήσεως
της κοινής γεωργικής πολιτικής» σε αντικατάσταση του (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου
(L160 της 26.06.99)

2. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 885/2004 της Επιτροπής (L 171 της 21.06.2006) «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου
σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την
εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.».
3. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 73/2009 «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Του Ν. 992/1979 «Περί Οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την Εφαρμογή της
Συνθήκης

Προσχωρήσεως

της

Ελλάδας

στις

Ευρωπαϊκές

Κοινότητες»,

(ΦΕΚ

280/Α’/1979) άρθρο 25-28

Γ. Τις αποφάσεις, τα έγγραφα και τα σχετικά πρακτικά:
1. Την αριθμ. 327739/11-12-2007 (ΦΕΚ 238/Β΄/2007) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως
Οργανισμού Πληρωμών».
2. Την

αριθμ.

2672/03-12-09

απόφαση

του

Πρωθυπουργού

και

του

Υπουργού

Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Α΄/2009).
3. Την υπ’ αρ 57027/05.11.2010 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ Β 1802/17.11.2010) με θέμα «Καθορισμός
λεπτομερειών διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ενεργοποίηση των
δικαιωμάτων άμεσης ενίσχυσης των γεωργών για το έτος 2011, και με δικαίωμα
προαίρεσης για το 2012 και 2013»
4. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ σχετικά με την κοινή
συλλογή των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης και ασφάλισης.
5. Την υπ’ αριθμ. 302672/19.11.2010 (ΦΕΚ 1914/Β/26.11.2010) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων»
6. Το υπ’ αρ. 2/70262/0020/03-11-2010 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών με
θέμα « Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης»
7.

Την υπ’ αριθμ. 3401/Ρ.Μ./2010 Διακήρυξη με θέμα του «Διεθνούς Ανοικτού
διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης
στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων
για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης,
ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών
αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα
προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013».

8. Την από 15/02/2011 Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC
A.E.» με αριθμό εισερχομένου στον ΟΠΕΚΕΠΕ 11990/15.02.2011
9. Τα υπ΄ αριθμ. 1/15-2-2011, 2/24-2-2011 και 3/8-3-2011 πρακτικά της αρμόδιας
Επιτροπής.
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10. Την υπ’ αριθμ. 22470/10-3-2011 Υπουργική Απόφαση αποδοχής των δικαιολογητικών
συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής, καθώς και της τεχνικής προσφοράς της Ένωσης
«ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.» για τον εν λόγω διαγωνισμό.
11. Τις υπ΄ αριθμ. 21645 και 21649/10-3-2011 προσκλήσεις της Δ/νσης Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Ένωσης
«ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.»
12. Το υπ΄ αριθμ. 4/11-3-2011 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή
της οικονομικής προσφοράς της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.»
13. Τη φύση, το αντικείμενο και τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να υλοποιηθεί το
υπό ανάθεση έργο.
14. Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το διαγωνισμό.
15. Το

υπ’ αριθμ.22458/11.03.2011 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με το οποίο μας

διαβιβάζεται το σχέδιο της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αποδοχή – σύμφωνα με το από 11/03/2011 πρακτικό αξιολόγησης - της οικονομικής
προσφοράς της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.» για το διαγωνισμό ανάθεσης
των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του
ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα
απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την
ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών
εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013.
Στην ανωτέρω ένωση εταιρειών, της οποίας η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή, να
αποσταλεί αντίγραφο της παρούσας απόφασης και να ειδοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει η κατακύρωση
του έργου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57027/05-11-2010 Κ.Υ.Α. και τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ΄ αριθμ. 3401/Ρ.Μ./2010/22-12-2010 Διακήρυξης.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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