Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.13 13:57:47
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΡΞΨ4653ΠΓ-Κ6Θ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ 12-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 3093/285260

ΤΜ.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. δ/νση: Μενάνδρου 22
Τ.Κ.: 105 52 – ΑΘΗΝΑ
Πληρ. : Διαμαντάκη Χρ.
Τηλ.: : 210-212 5227
FAX : 210-5241841
e-mail : chdiamantaki@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών: 1) Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. 2) Περιφέρειας Κρήτης. 3) Περιφέρειας Ηπείρου. 4) Περιφέρειας
Θεσσαλίας. 5) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 6) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 7)
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 8) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 9) Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και 10) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/22-05-2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
2. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την Οδηγία 2014/25/EK (E.E. L 94/28-03-2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/EK (EL
94), όπως διορθώθηκε (E.E. L 135/24-05-2016).
5. Το Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/2015) «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις (άρθρα 2, 3, 4 και 5), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. 1058/71977/03-07-2017 (ΦΕΚ 2331/Β΄/2017) Κοινή Απόφαση
των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του
Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής
των διατάξεων του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 100,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7/ΕΕ της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016
για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε. L.3/06-01-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και
Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών
τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄
(Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών
μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
11. Το Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α΄/2009) «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών
Μελετών».
12. Το Ν.Δ. 2726/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του
από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του
Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.
3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2011).
13. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
15. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
16. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α'/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
17. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 7 και
13 έως 15).
18. Το Ν. 3316/2005 άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 αυτού “Περί ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών”
(Α' 42)1.
19. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/2005), “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005), για
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ.
82/1996 (Α' 66) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
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Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β΄
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
20. Την υπ’ αριθ. Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄/2005) Απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
21. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
22. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
23. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
24. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 266/Α΄/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», (άρθρο 26).
25. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).
26. Το Ν. 4014/2011(ΦΕΚ209/Α΄/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
27. Την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2012) Απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
28. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», για τις ισχύουσες διατάξεις.
30. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παράγραφο Ζ΄, του
άρθρου 1 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/2007 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
31. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄/2014) και λοιπές
ρυθμίσεις», και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 3 αυτού.
32. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης της Ελληνικής οικονομίας και
άλλες διατάξεις».
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33. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
34. Το Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ157/Α΄/2014) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση
περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
35. Την υπ’ αριθ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
36. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.
37. Η υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
3821/Β'/2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
38. Την υπ’ αριθ. Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/2017) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
39. Την υπ’ αριθ. Υ.Α. 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
40. Την υπ’ αριθ. 1191/22-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β΄/2017) Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης
και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/ 147).
41. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ2519/Β΄/2017)
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
42. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του
Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
43. Η υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ.
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση
ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
(Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’
226).
44. Η υπ’ αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου
μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
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τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
45. Η υπ’ αριθ. 50844/11-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
46. Η υπ’ αριθ. 915/69142/15-05-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών,
συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της
κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι
την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.» (ΦΕΚ 1812/Β΄/2018).
47. Την υπ’ αριθ. 1191/22-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β΄/2017) Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης
και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/ 147).
48. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση
του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη
Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με
τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β΄/ 4203).
49. Η υπ’ αριθ. 11/2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων
Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
50. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
51. Το υπ’ αριθ. 4334/23-06-2020 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε την «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» στις
Περιφέρειες της χώρας με τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων, οι οποίες θα
συναφθούν με τις οικείες Περιφέρειες ως ακολούθως: 1) Εκπόνηση
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 2)
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης. 3)
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου. 4)
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5)
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
6) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. 7) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας
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Πελοποννήσου. 8) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 9) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων
Βόσκησης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 10) Εκπόνηση Διαχειριστικών
Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο
3 του Ν. 4351/2015. Στη σύνταξη των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, για
λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν να
διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4351/2015. Το
Έργο θα εκτελεσθεί με τη σύναψη ισάριθμων συμβάσεων με τον αριθμό των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.
3. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων
Βόσκησης σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων» και αφορά σε εκπόνηση
Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της
Περιφέρειας. Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των
βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση
τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η πλήρης και
αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του
παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με
σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι
γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας
τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές
μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως
ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής
και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των
βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Διαχειριστικό
Σχέδιο Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους
ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του
ζωικού κεφαλαίου.
4. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει και ο
Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου αναλαμβάνει να εκτελέσει την
οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου, τη σύνταξη τευχών
δημοπράτησης, περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου,
βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής βάσης δεδομένων Βοσκήσιμων
Γαιών καθώς και του μηχανισμού πληρωμών. Τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών
διαδικασιών, της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων,
σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και διενέργεια όλων
των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, εγκρίσεων κ.λπ. Την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους, τη διαχείριση και παρακολούθηση της
υλοποίησης του έργου, την παραλαβή του Έργου στο σύνολό του και την
εκτέλεση των πληρωμών. Την παράδοση του Έργου στον κύριο του Έργου με
πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση, την υποβολή του φακέλου του Έργου
και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο
κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο και ολοκλήρωση κάθε συναφούς προς αυτά
ενεργειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης του
Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών
έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
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5. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό
προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, να
ορίζει τη «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου
Εκπόνησης Μελέτης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε» και ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την ωρίμανση και
δημοπράτηση του Έργου και να συμβάλλεται αποκλειστικά σύμφωνα με
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης
Μελέτης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε.
6. Οι πόροι χρηματοδότησης του Έργου θα προέλθουν α) από την είσπραξη των
τελών βόσκησης της εκάστοτε Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταμείου
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4351/2015, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου, όπως επίσης και ο καθορισµός περιοχής
µελέτης (άρθρο 7 παρ. 1.1 της αριθ. 1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ), θα καθορίζεται
στην Προγραμματική Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της η οποία θα
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, θα γίνεται µετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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