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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 261463
(1)
Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3170/2003 «Ζώα συντρο−
φιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
(Α΄ 191).
β. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη
του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 101).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται διατάξεις για
την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην
Κοινότητα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/
ΕΟΚ/21.12.1982 του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 378/31.12.1982,
σελ. 58), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ)
υπ’ αριθμ. 3768/1985 (Ε.Ε. αρ. L 362/31.12.1985, σελ. 8), τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 807/2003 (Ε.Ε. αρ. L 122/16.5.2003,
σελ. 36) και από τις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε.
υπ’ αριθμ. 89/162/ΕΟΚ (Ε.Ε. αρ. L 61/4.3.1989, σελ. 48),
90/134/ΕΟΚ (Ε.Ε. αρ. L 76/22.3.1990, σελ. 23), 92/450/ΕΟΚ
(Ε.Ε. αρ. L 248/28.8.1992, σελ. 77), 98/12/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L
4/8.1.1998, σελ. 63), 2000/556/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L 235/19.9.2000,
σελ. 27), 2002/788/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L 274/11.10.2002, σελ. 33),
2003/724/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L 260/11.10.2003, σελ. 36), 2004/216/
ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L 67/5.3.2004, σελ. 27) και 2008/650/ΕΚ (Ε.Ε.
αρ. L 213/8.8.2008, σελ. 42).
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση
σε θέματα εναρμόνισης των μέτρων για την εξάλειψη
ή/και την πρόληψη των ασθενειών των ζώων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλου−
θοι ορισμοί:
α) «Εκμετάλλευση»: η αγροτική ή άλλη εγκατάσταση
μέσα στην οποία συντηρούνται ή εκτρέφονται ζώα.
β) «Περίπτωση»: η επίσημη διαπίστωση για κάθε ζώο
ή σφάγιο μιας από τις ασθένειες των ζώων που ανα−
φέρονται στο παράρτημα I της παρούσας.
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γ) «Εστία»: η εκμετάλλευση ή ο χώρος στον οποίο
συγκεντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν επίσημα μία
ή περισσότερες περιπτώσεις.
δ) «Κύρια εστία»: κάθε εστία η οποία δεν συνδέεται
επιζωοτικά με προηγούμενη εστία που διαπιστώθηκε
στον ίδιο Νομό της χώρας ή η πρώτη εμφάνιση μιας
εστίας της ίδιας ασθένειας σε διαφορετικό Νομό.
Άρθρο 3
Κοινοποίηση κύριων εστιών
(άρθρο 3 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
1. Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, αμέσως
μόλις διαπιστωθεί μία κύρια ή δευτερεύουσα εστία μιας
από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα I
της παρούσας, ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 1 στη συνέχεια κοινο−
ποιεί απευθείας στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα Κράτη
μέλη εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών:
α) Την πρώτη εστία μιας από τις ασθένειες που ανα−
φέρονται στο παράρτημα I, που διαπιστώθηκε στη
χώρα.
β) Την άρση, μετά την εξάλειψη της τελευταίας εστίας,
των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων που εφαρμό−
ζονται στη χώρα μετά την εμφάνιση μιας από τις ασθέ−
νειες που αναφέρονται στο παράρτημα I.
3. Οι κοινοποιήσεις των παρ. 1 και 2 αφορούν τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II της
παρούσας και γίνονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλε−
κτρονικό ταχυδρομείο.
4. Στην περίπτωση της κλασικής πανώλης των χοίρων
η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του
π.δ. 39/2005 (Α΄ 57) «μέτρα για την καταπολέμηση της
κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση
διατάξεων του π.δ.133/1992 (Α΄ 66)».
Άρθρο 4
Κοινοποίηση δευτερευουσών εστιών
(άρθρο 4 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1
παρ. 2 της παρούσας, η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί απευθείας στην
Επιτροπή της Ε.Ε. τουλάχιστον την πρώτη εργάσιμη
ημέρα κάθε εβδομάδας, τις δευτερεύουσες εστίες μιας
από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα I
της παρούσας που διαπιστώθηκαν στη χώρα. Η παραπά−
νω κοινοποίηση καλύπτει την εβδομάδα που τελειώνει
τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η οποία προηγείται της
κοινοποίησης.
2. Όλες οι κοινοποιήσεις της παρ. 1 αφορούν τις πληρο−
φορίες του παραρτήματος II της παρούσας και γίνονται
με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Άρθρο 5
Τύπος διαβίβασης πληροφοριών
(άρθρο 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μεριμνά
για την διαβίβαση των πληροφοριών για τις εστίες των
ασθενειών του παραρτήματος I της παρούσας. Οι πλη−
ροφορίες αυτές, κατά νόσημα, περιλαμβάνονται στο
σχετικό υπόδειγμα «δήλωσης εστίας», όπως αυτό συ−

μπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες Υπουργικές αποφά−
σεις «σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση
νοσημάτων».
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτη−
νιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μεριμνά για τη γνωστοποίηση των ασθενειών
των ζώων στην Επιτροπή της Ε.Ε.
Οι πληροφορίες για τις εστίες των ασθενειών του
παραρτήματος I της παρούσας διαβιβάζονται με χρή−
ση των κωδικοποιημένων μορφών που καθορίζονται
με την απόφαση της Επιτροπής 2005/176/ΕΚ (Ε.Ε. αρ. L
59/5.3.2005 σελ. 40).
Άρθρο 6
Παραρτήματα
(Παραρτήματα της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ, όπως αντικα−
ταστάθηκαν τελικά με την απόφαση 2008/650/ΕΚ)
Κατωτέρω παρατίθενται δύο (2) Παραρτήματα, που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης
Α. Ασθένειες χερσαίων ζώων
Αφρικανική πανώλης των ίππων
Αφρικανική πανώλης των χοίρων
Γρίπη των πτηνών
Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών
Κλασσική πανώλης των χοίρων
Μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών
Δουρίνη
Εγκεφαλομυελίτις των ιπποειδών (σε όλες τις μορφές,
συμπεριλαμβανομένης της εγκεφαλομυελίτιδας της Βε−
νεζουέλας των ιπποειδών)
Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών
Αφθώδης πυρετός
Μάλις
Οζώδης δερματίτις
Ψευδοπανώλης των πτηνών (ND)
Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
Νόσος της κοιλάδας Rift
Πανώλης των βοοειδών
Ευλογιά του προβάτου και των αιγών (Capripox)
Μικρός κάνθαρος των κυψελών (Aethina tumida)
Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων
Άκαρι Tropilaelaps των μελισσών
Φυσαλιδώδης στοματίτις
Β. Ασθένειες υδρόβιων ζώων
Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωση
Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο
Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία
Σύνδρομο των λευκών κηλίδων
Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής
Σύνδρομο Taura
Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση
Λοιμώδης αναιμία του σολομού
Λοίμωξη από Perkinsus murinus
Λοίμωξη από Microcytos mackini
Λοίμωξη από Martelia refringens
Λοίμωξη από Bonamia ostreae
Λοίμωξη από Bonamia exitiosa
Νόσος του κυπρίνου από ερπητοϊό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Α. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαί−
σιο της κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στα άρθρα
3 και 4 σε σχέση με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς
εστίες των ασθενειών που απαριθμούνται στις παρα−
γράφους Α και Β του παραρτήματος I:
1. Ημερομηνία αποστολής.
2. Ώρα αποστολής.
3. Χώρα προέλευσης.
4. Ονομασία της ασθένειας και είδος του ιού, εάν
χρειάζεται.
5. Αύξων αριθμός της εστίας.
6. Τύπος της εστίας.
7. Αριθμός αναφοράς της εστίας που συνδέεται με
την παρούσα εστία.
8. Περιοχή και γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης.
9. Άλλη περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς.
10. Ημερομηνία επιβεβαίωσης.
11. Ημερομηνία υπόνοιας.
12. Ημερομηνία (κατ’εκτίμηση) της πρώτης μόλυνσης.
13. Προέλευση της ασθένειας.
14. Μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί.
15. Αριθμός ύποπτων ζώων στην εκμετάλλευση: α) βο−
οειδή, β) χοίροι, γ) πρόβατα, δ) αίγες, ε) πουλερικά, στ)
ιπποειδή, ζ) σε περίπτωση ασθενειών ζώων υδατοκαλ−
λιέργειας, πρέπει να αναφέρεται το βάρος ή ο αριθμός
χ 1.000 των ύποπτων ζώων, η) άγρια είδη, θ) σε περί−
πτωση ασθενειών των μελισσών, πρέπει να αναφέρεται
ο αριθμός των ύποπτων κυψελών.
16. Αριθμός ζώων που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώ−
ματα της ασθένειας στην εκμετάλλευση: α) βοοειδή, β)
χοίροι, γ) πρόβατα, δ) αίγες, ε) πουλερικά, στ) ιπποειδή,
ζ) σε περίπτωση ασθενειών ζώων υδατοκαλλιέργειας,
πρέπει να αναφέρεται το βάρος ή ο αριθμός χ 1.000 των
ζώων που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα, η) άγρια
είδη, θ) σε περίπτωση ασθενειών των μελισσών πρέπει
να αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που παρουσιά−
ζουν κλινικά συμπτώματα.
17. Αριθμός ζώων που πέθαναν στην εκμετάλλευση:
α) βοοειδή, β) χοίροι, γ) πρόβατα, δ) αίγες, ε) πουλε−
ρικά, στ) ιπποειδή, ζ) σε περίπτωση ασθενειών ζώων
υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να αναφέρεται το βάρος ή
ο αριθμός χ 1.000 των ζώων που έχουν πεθάνει στην
εκμετάλλευση, η) άγρια είδη.
18. Αριθμός σφαγέντων ζώων: α) βοοειδή, β) χοίροι,
γ) πρόβατα, δ) αίγες, ε) πουλερικά, στ) ιπποειδή, ζ) σε
περίπτωση ασθενειών ζώων υδατοκαλλιέργειας, πρέπει,
κατά περίπτωση (μόνο για τα καρκινοειδή και τα ψάρια),
να αναφέρεται το βάρος ή ο αριθμός x 1.000 των ζώων
που έχουν σφαγεί, η) άγρια είδη.
19. Αριθμός σφάγιων που καταστράφηκαν: α) βοοειδή,
β) χοίροι, γ) πρόβατα, δ) αίγες, ε) πουλερικά, στ) ιπποει−
δή, ζ) σε περίπτωση ασθενειών ζώων υδατοκαλλιέργει−
ας, πρέπει, κατά περίπτωση, να αναφέρεται το βάρος
ή ο αριθμός χ 1.000 των ζώων που έχουν αποσυρθεί
και διατεθεί, η) άγρια είδη, θ) σε περίπτωση ασθενειών
των μελισσών, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των
κυψελών που έχουν καταστραφεί.
20. (Κατ’εκτίμηση) ημερομηνία θανάτωσης (κατά πε−
ρίπτωση).
21. (Κατ’εκτίμηση) ημερομηνία καταστροφής (κατά
περίπτωση).
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Β. Στην περίπτωση της πανώλους των χοίρων πρέπει
να παρέχονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές πλη−
ροφορίες:
1. Απόσταση από το πλησιέστερο χοιροτροφείο.
2. Αριθμός και είδος [αναπαραγωγής, πάχυνσης και
χοιριδίων (1)] των χοίρων στα μολυσμένα χοιροτρο−
φεία.
3. Αριθμός και είδος των χοίρων [αναπαραγωγής,
πάχυνσης και χοιριδίων (1)] που παρουσιάζουν κλινικά
συμπτώματα της ασθένειας στα μολυσμένα χοιροτρο−
φεία.
4. Μέθοδος διάγνωσης.
5. Εάν η ασθένεια δεν διαπιστώθηκε στο χοιροτρο−
φείο, να αναφερθεί εάν εκδηλώθηκε στο σφαγείο ή
μέσα στο μεταφορικό μέσο.
6. Επιβεβαίωση πρωτογενών κρουσμάτων (2) σε άγρι−
ους χοίρους.
(1) Ζώα ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών περίπου.
(2) Πρωτογενές κρούσμα όσον αφορά τους άγριους
χοίρους σημαίνει ότι εμφανίζεται σε απαλλαγμένες
περιοχές, δηλαδή στις περιοχές όπου δεν ισχύουν οι
περιορισμοί για την κλασσική πανώλη των χοίρων σε
άγριους χοίρους.
Γ. Στην περίπτωση ασθενειών ζώων υδατοκαλλιέρ−
γειας οι οποίες απαριθμούνται στην παράγραφο Β του
παραρτήματος I:
1. Η επιβεβαίωση οιωνδήποτε κρουσμάτων εξωτικών
ασθενειών και κρουσμάτων μη εξωτικών ασθενειών στη
χώρα, ζώνες ή διαμερίσματα που ήταν προηγουμένως
απαλλαγμένα από ασθένειες, όπως προβλέπεται στο
π.δ. 28/2009 (Α΄ 46/16.3.2009), πρέπει να γίνεται με την
κοινοποίησή τους ως πρωτογενών εστιών. Η ονομασία
και η περιγραφή της ζώνης ή του διαμερίσματος πρέπει
να περιλαμβάνονται στο ελεύθερο κείμενο.
2. Άλλες εστίες πλην εκείνων της παραγράφου 1 πρέ−
πει να θεωρούνται δευτερογενείς εστίες, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παράγραφος 1.
3. Οι δευτερογενείς εστίες ασθενειών ζώων υδατο−
καλλιέργειας κοινοποιούνται σε μηνιαία βάση.
Άρθρο 7
Καταργούμενες Διατάξεις
Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται
η υπ’ αριθμ. 329364/22.3.1994 απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Β΄ 223), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 225017/31.3.2003 (Β΄ 439)
και 312709/5.11.2004 (Β΄ 1757) όμοιες αποφάσεις.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 6 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 55768
(2)
Καθορισμός λεπτομερειών διεξαγωγής διεθνούς ανοι−
κτού διαγωνισμού για την ενεργοποίηση των ατο−
μικών δικαιωμάτων για τους κατά κύριο επάγγελ−
μα αγρότες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
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 Γεωρ−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρου 32 παρ. 3 του ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις
θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198
Α΄/2.10.2008), όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστα−
σή του με το άρθρο 4 του ν. 3759/2009 (ΦΕΚ Α΄ 69)
4. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247 Α΄/1995)
5. Του άρθρου 8 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999)
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997) «Δικαστική προ−
στασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».
7. Του ν. 2690/5.3.1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της δια−
φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 27α
(ΦΕΚ 30/Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005
(ΦΕΚ 279/Α΄/2005) και ισχύει.
9. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
Α΄ 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), με το άρ−
θρο 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. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996) «Ονομαστικοποίη−
ση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που με−
τέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 109 του
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) «Χρηματιστηριακή αγορά
παραγώγων και άλλες διατάξεις».
11. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
12. Του π.δ. 117/2004 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλε−
κτρικού 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 Ια−
νουαρίου 2003» (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004).
13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Επιτρο−
πής 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 Ευρω−
παϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον
Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 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 τρο−
ποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ) 213/2008 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. Tης υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/2009 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄/40).
Β. Τις διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
1. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160/80 της
26.6.1999) «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και για την τροποποίηση και κατάργηση
ορισμένων κανόνων».
2. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου (L161 της
26.6.1999) «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταμεία»
3. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L209 της
11.8.2005) «περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής
πολιτικής» σε αντικατάσταση του (ΕΚ) 1258/1999 του
Συμβουλίου (L160 της 26.6.1999)
4. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 885/2004 της Επιτροπής (L 171 της
21.6.2006) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών
Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.».
5. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/1 της
21.10.2003) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργι−
κής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίη−
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ση των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2019/1993, (ΕΚ) αριθ.
1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1868/1994, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
(ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΚ) αριθ. 2358/1971, και (ΕΚ) αριθ.
2529/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2220/1985 της Επιτροπής της 22.7.1985
«για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρ−
μογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά
προϊόντα» (Ε.Ε.L.205/3.8.1985 σελ. 5) όπως τροποποιού−
μενος ισχύει,
7. Του ν. 992/1979 «Περί Οργανώσεως των Διοικητικών
Υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρή−
σεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», (ΦΕΚ
280/Α΄/1979) άρθρο 25−28,
8. Την υπ’ αριθμ. 99833/1.8.1980 (ΦΕΚ 803/Β΄/1980) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων με τα
Ε.Κ. «περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,
9. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή υπουργική
απόφαση έγκριση Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. των Ενισχύσεων που βαρύ−
νουν των Ειδικό Λογαριασμό Γεωργικών Προϊόντων»
των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1205
Β΄/13.7.2007).
10. Καν.(ΕΚ)1258/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999
«περί χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
«(Ε.Ε. L. 160−26.6.1999)
11. Καν. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 ως
προς τις καταληκτικές ημερομηνίες για την ενεργοποί−
ηση των ατομικών δικαιωμάτων.
12. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.12.2007 (ΦΕΚ 238/Β΄/2007)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού Πληρωμών».
Γ. Τα έγγραφα:
1. Το υπ΄αριθμ 5276/16.1.2009 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
με το οποίο εισηγείται το κείμενο της παρούσας για
την προκήρυξη διαγωνισμού, με σκοπό την ανάδειξη
αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συγκέντρωση, εισα−
γωγή και επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας
Ενίσχυσης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για
τα έτη 2010 και 2011.
Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
τρέχοντος οικονομικού έτους εφάπαξ δαπάνη ύψους
3.000,00 ευρώ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋ−
πολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ειδικός φορέας 29/110 ΚΑΕ 0841). Η ίδια δα−
πάνη προκαλείται και στο μέλλον οσάκις διενεργείται
σχετικός διαγωνισμός και η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον
ανωτέρω προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού
έτους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των θεσπιζόμενων με την παρούσα λεπτομε−
ρειών, όρων και διαδικασιών είναι: α) Η διασφάλιση των
όρων διαφάνειας, όσον αφορά στη διαδικασία ανάθεσης
του έργου της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργα−
σίας στοιχείων των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης από το
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έτος 2010 και εφεξής για τους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, β) Ο καθορισμός των όρων, διαδικασιών και
προϋποθέσεων για την άμεση και έγκαιρη υλοποίηση
του έργου αυτού και γ) Η συμμετοχή κατά τη διαδικα−
σία ανάθεσης του έργου, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου
αριθμού ενδιαφερομένων, οι οποίοι αποδεδειγμένα δι−
αθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν το έργο
της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοι−
χείων των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες.
Άρθρο 2
Επιλογή φορέα εκτέλεσης του έργου –
Υποβολή προσφορών
1. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου της συγκέντρωσης,
εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσε−
ων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες (εφεξής ανάδοχος) επιλέγεται με διεθνή ανοι−
κτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του δια−
γωνισμού ορίζεται η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Ως αρμόδια υπηρεσία για την
εποπτεία και έλεγχο του έργου ορίζεται η Διεύθυνση
Άμεσων Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η Δ/νση Οικονομι−
κή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ορίζεται αρμόδια για την προώθηση για υπογραφή από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χω−
ρίς δικαίωμα παρέμβασης, όλων των σχετικών με τον
ανωτέρω διαγωνισμό εγγράφων και αποφάσεων, συ−
μπεριλαμβανομένων της Διακήρυξης και της Σύμβασης.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου
θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί με την απόφαση
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, με την οποία καθο−
ρίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της παρούσας,
καθώς και τα τεχνικά θέματα σχετικά με το έργο της
συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων
των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επι−
λογής των προσφερόντων, η διαδικασία κατάρτισης και
υποβολής προσφορών, τα στοιχεία κρίσης των προσφο−
ρών, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τα κριτήρια τεχνι−
κής αξιολόγησης και οτιδήποτε αφορά στα οικονομικά
στοιχεία, υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περίληψη της διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την Κοινό−
τητα και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) ημερήσια εφημερίδα
της Θεσσαλονίκης, τα έξοδα δημοσίευσης των οποίων
βαρύνουν το Δημόσιο και στο τεύχος Διακηρύξεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η προκαλούμενη δαπάνη
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ.29/110−ΚΑΕ 0841
«Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά».
4. Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ,
σε συνδυασμό με το π.δ. 118/2007, οικονομικοί φορείς
που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές προς
το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα
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β) Ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες.
Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα
Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κρά−
τη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Πα−
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27.6.1997) –
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. –
ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει
τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος
– μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή,
τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι, με την προσφορά τους στο δια−
γωνισμό, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που θα καθο−
ριστούν στη σχετική διακήρυξη.
Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών,
κατακύρωση διαγωνισμού
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, ο έλεγχος των δι−
καιολογητικών και η αξιολόγηση των προσφορών, τε−
χνικών και οικονομικών, διενεργείται από πενταμελή
επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εξέταση τυχόν
ενστάσεων ή προσφυγών, ο έλεγχος ειδικών θεμάτων
καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος ανακύψει κατά
την διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται από τρι−
μελή επιτροπή που θα οριστεί με την ίδια απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι
ανωτέρω επιτροπές συνεδριάζουν εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αποφασίζει σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού
σε κάθε στάδιο (έγκριση – απόρριψη τεχνικών προσφο−
ρών και έγκριση αποτελέσματος) καθώς επίσης και για
την αποδοχή ή απόρριψη ενστάσεων – προδικαστικών
προσφυγών ν. 2522/1997, ασφαλιστικών μέτρων καθώς
και για κάθε θέμα που αφορά στο διαγωνισμό μετά
από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων. Με την αποδει−
κνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης−ανάθεσης που
υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα,
το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο
αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του
έργου, ο ανάδοχος υπογράφει σύμβαση με τον Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει
το έργο, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης,
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών κείμενων
διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Προς το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει
στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν, με απόδειξη ή κάθε άλλο νόμιμο και αποδει−

κνυόμενο τρόπο, της έγγραφης ανακοίνωσης, για να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του
έργου αορίστου χρόνου, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος
του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και να υπο−
γράψει τη σύμβαση.
Άρθρο 4
Εγγυήσεις
1. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτι−
κά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αορίστου χρόνου
ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
2. Ο ανάδοχος, μετά την ανακήρυξή του και το αρ−
γότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι υπο−
χρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή αορίστου
χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συ−
νολικού συμβατικού τιμήματος του έργου, μη συμπερι−
λαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών,
οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ορι−
στική παραλαβή του έργου, από την αναθέτουσα αρχή
και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συμβαλλόμενους. Εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος είναι
δυνατή και η τμηματική αποδέσμευση της παραπάνω
Εγγυητικής Επιστολής σε ετήσια βάση.
3. Εφόσον ο ανάδοχος επιθυμεί τη λήψη προκαταβο−
λής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης καταθέτει
ισόποση Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προ−
σέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν καταθέσει
την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή δεν εκτε−
λέσει ποιοτικά και ποσοτικά το ανατιθέμενο σ’ αυτόν
έργο κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κα−
τακύρωση ή ανάθεση του έργου που έγινε στο όνομά
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται
αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προβλεπόμε−
νες από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του
π.δ. 118/2007 κυρώσεις.
2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, με υπαιτιότητα του
αναδόχου, των εργασιών του έργου της συγκέντρωσης,
εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων
Ενιαίας Ενίσχυσης στις προβλεπόμενες από την υπο−
γραφείσα σύμβαση ημερομηνίες, η αναθέτουσα αρχή,
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, χωρίς
όχληση και με την επιφύλαξη των λοιπών αποκαταστά−
σεων που της παρέχει η σύμβαση και σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο π.δ. 118/2007 δικαιούται επιπλέον,
αφού ειδοποιήσει τον ανάδοχο: α) Να καταγγείλει τη
σύμβαση και β) Να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της
παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη του αναδόχου.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά δαπανών – Πληρωμή
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας στον ανάδοχο θα γί−
νεται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
και παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
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Οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί της συνολικής συμ−
βατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του προσφερόμενου
έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως ακολούθως:
i. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον
ανάδοχο του έργου – εφόσον το επιθυμεί − προκαταβο−
λή ποσοστού 10% της ετήσιας συμβατικής αξίας, χωρίς
το ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβο−
λής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.
2362/1995 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύ−
ησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και
ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου συμψηφίζεται κατά την εξόφληση
της ετήσιας συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμημα−
τικής παράδοσης.
ii. Το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί
ως εξής:
• Ποσοστό 30% της ετήσιας συμβατικής αξίας του
έργου πλέον Φ.Π.Α. μετά την εγκατάσταση, παραμετρο−
ποίηση και λειτουργία των εφαρμογών και την εισαγωγή
ψηφιακού αρχείου που θα διαθέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την
εισαγωγή των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδο−
μένων των ΑΕΕ σε όλες τις Πύλες Εισαγωγής που θα
έχουν προταθεί.
• Ποσοστό 30% της ετήσιας συμβατικής αξίας του
έργου πλέον Φ.Π.Α. που αναλογεί στην ολοκλήρωση,
αποστολή προς και παραλαβή από το Πληροφοριακό
Σύστημα (IDC) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε συνολικά 200.000 ΑΕΕ,
των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
• Ποσοστό 30% της ετήσιας συμβατικής αξίας του
έργου πλέον Φ.Π.Α. που αναλογεί στην ολοκλήρωση,
αποστολή προς και παραλαβή από το Πληροφοριακό
Σύστημα (IDC) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε του συνόλου των ΑΕΕ
των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
Για κάθε μία από τις παραπάνω πληρωμές θα απομει−
ώνεται η Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής κατά 1/3.
• Το υπόλοιπο της ετήσιας συμβατικής αξίας του έρ−
γου (10%), με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., θα αποπληρωθεί
με την ολοκλήρωση της παραλαβής από το Πληροφο−
ριακό Σύστημα (IDC) του ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑΕΕ των κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών και τον ποιοτικό έλεγχο όλων
των αιτήσεων και την οριστική παραλαβή του έργου.
Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί
πριν την τελική παραλαβή του, μέσω του κεντρικού
διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που προ−
βλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς και αφο−
ρά τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης και μέσω
των επιτοπίων ελέγχων όσον αφορά την ορθότητα της
σχεδίασης, ψηφιοποίησης και εντοπισμού στους χάρτες
των αγροτεμαχίων. Το περιθώριο σφάλματος από τους
διασταυρωτικούς ελέγχους και τη σχεδίαση και ψηφιο−
ποίηση πρέπει να είναι μικρότερο του 10%. Όσον αφορά
την ορθότητα του εντοπισμού δεν υπάρχει περιθώριο
σφάλματος. Τα όποια λάθη διαπιστωθούν από τον ποιο−
τικό έλεγχο θα πρέπει να διορθωθούν από τον ανάδοχο
μέσω της διαδικασίας των διοικητικών πράξεων προκει−
μένου να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου τουλά−
χιστον ένα (1) μήνα (ήτοι 30/5) προ της προβλεπόμενης
από την κοινοτική νομοθεσία καταληκτικής προθεσμίας
πληρωμών (ήτοι 30/6) του σχετικού έτους.
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Άρθρο 7
Εκχώρηση εργασίας
Η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του έργου της
συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων
των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, χωρίς προηγούμενη
έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και υπογραφή της σχετικής προς τούτο πράξεως,
τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων της παρούσας,
απαγορεύεται με ποινή εκπτώσεως του αναδόχου.
Άρθρο 8
Αμφισβητήσεις−διαφορές
Τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
του αναδόχου που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της
παρούσας απόφασης, επιλύονται κατ΄ αρχήν από την
αρμόδια επιτροπή και σε περίπτωση μη επίλυσης αυτών
αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας και
εφαρμογή έχει η Ελληνική Νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 177439
(3)
Παράταση ισχύος εφαρμογής των μεθόδων για τον
προσδιορισμό του μεγέθους ματιών και την μέτρη−
ση του πάχους του νήματος των διχτυών που είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 129/2003 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του άρθρου 9 Νπαρ. 2 του ν. 2732/1999
«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 517/2008 της Επιτροπής «για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 850/1998 όσον αφορά τον προσδιορισμό
του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους
του νήματος των διχτυών αλιείας».
3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67/Β/21.1.2009).
4. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την
εφαρμογή μεταβατικής περιόδου που θα διαρκέσει μέ−
χρι την 1η Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα προμήθειας των προβλεπόμενων οργάνων
μέτρησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 248/2009 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Αλιείας.

24772

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των μεθόδων
για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών και την
μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών που
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 129/2003 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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