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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠ 135468/20.06.2012 

Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού 
για το έργο με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» της Πράξης 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ» για 
τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 01), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 02) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας 

Προτεραιότητας 03)  του Ειδικού Στόχου 1.3. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013» 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΥΠΕΚΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), 
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Τηλ: 213 1500 961/54, Fax: 213 1501 045, e-
mail: g.papathanasiou@mou.gr, eysped@mou.gr  

2. Διάρκεια του Έργου 
18 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης 

3. Προϋπολογισμός του Έργου – Χρηματοδότηση 
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό: 
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.545.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ή του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 
(1.256.097,56 €) χωρίς Φ.Π.Α. 23% Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85%, κατόπιν 
έκδοσης της με Α.Π. 124/19-04-2012 Απόφασης Ένταξης για τους Άξονες 
Προτεραιότητας 1,2 και 3. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων κατά 15%. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον 
Ανάδοχο για: 

 συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και 
οι οποίες, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας ή/και 
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 νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που 
ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης εντός τριετίας 
από την σύναψη της αρχικής σύμβασης. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων 
συμβάσεων συμπληρωματικών υπηρεσιών ή νέων υπηρεσιών που συνίστανται 
στην επανάληψη παρόμοιων με την αρχική σύμβαση, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης  

4. Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων :  
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 
2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και το ΠΔ 118/2007. 

5. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών  
Νομικές υπηρεσίες (Αριθμός Αναφοράς: CPV 79100000) 
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:  
Τη συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης 
σχετικής με το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις, καθώς και τη δημιουργία των σχετικών 
μεταδεδομένων. 
Τη δημιουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής, στην οποία θα συγκεντρωθεί το 
σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης και η οποία θα παρέχει στους 
χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 
νομολογία, αρθρογραφία, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική νομική πληροφορία που άφορα τα δάση και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 
Την τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις αρχές καλής νομοθέτησης και την ανάγκη μακροπρόθεσμης προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. 
Τη δημιουργία κώδικα, με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να παρουσιάζεται με 
απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκόμενων στο συγκεκριμένο τομέα 
πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, εμπλεκόμενοι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς). 
Την προβολή, δημοσιότητα και εν γένει διάχυση των αποτελεσμάτων της παρούσας 
πράξης στο προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, σε όλους τους εμπλεκομένους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς 
δημόσιου, αλλά και στο ευρύ κοινό.  
Συνεπώς το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τόσο κάθετη όσο και 
οριζόντια κωδικοποίηση, ενώ πέρα από την στατική κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
(consolidation) περιλαμβάνει και στην ουσιαστική κωδικοποίηση (ανάπλαση/recast) 
σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης (βλ. Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-02-
2012) «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»). 

6. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών  
Η Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος υποδείξει αυτή. 

7. Υποβολή Προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 
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πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί 
ποινή αποκλεισμού. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται αποδεκτές και θα 
απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

9. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του Διαγωνισμού  
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης 
και κάθε σχετικό έγγραφο από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 09.30-15:00. 
β) H απόφαση της Προκήρυξης και το αναλυτικό της τεύχος, θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR, και στις ιστοσελίδες του 
φορέα λειτουργίας της πράξης, www.ypeka.gr, καθώς και του φορέα διαχείρισης, 
www.ydmed.gov.gr. 
γ)  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι η 
05/09/2012 και υποβολής αιτήματος για χορήγηση διευκρινίσεων επ’ αυτής είναι η 
30/08/2012. 

10. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο 
εκπρόσωπό τους, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την 11/09/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00’ πμ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς 
στην ίδια διεύθυνση, ως συστημένες. Όσες προφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα 
παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο 
εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου 
δεν λαμβάνεται υπόψη.  

11. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 
την 11/09/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30’. Στην αποσφράγιση των προσφορών 
μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους. 

12. Εγγυήσεις συμμετοχής  

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% 
του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%), δηλαδή 
εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (77.250,00 €) και να έχει χρονική 
ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Οι 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή σε σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 
συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Εγγυητικές 
Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/
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 Ισχύς Προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
δώδεκα μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διάρκειας, από 
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει, κατά τον 
νόμο, δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες ,που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 

 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής: Με τη χορήγηση της έντοκης προκαταβολής, 
είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα (Παράρτημα Ι.Γ.) της Διακήρυξης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι 
έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Ο συμψηφισμός του συνόλου της 
προκαταβολής γίνεται τμηματικά σ’ όλες τις δόσεις μέχρι και την εξόφληση του 
συμβατικού τιμήματος. Κατά τις πληρωμές των Δόσεων θα παρακρατείται τόκος επί 
της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από 
την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
Παραδοτέου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του 
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες. Η αποδέσμευση της εγγύησης προκαταβολής θα είναι και 
αυτή σταδιακή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. 

13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες  αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, και είναι εγκατεστημένα: στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα 
κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – 
μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 
των ανωτέρω χωρών. 

14. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και να συνοδεύουν την προσφορά 
τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο αναλυτικό τεύχος 
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Προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι νόμιμης 
ισχύος. 

15. Όργανο υποβολής προσφυγών 
Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών είναι η Αναθέτουσα Αρχή, ΕΥΣΠΕΔ, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα ΠΕΚΑ. Για σχετικές πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στην ΕΥΣΠΕΔ, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, Τ.Κ. 
11523 Αθήνα, Τηλ: 2131500961/65, Fax: 2131501045, e-mail: g.papathanasiou@mou.gr, 
eysped@mou.gr  

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ  
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 20/06/2012. 

17. Σύμβαση 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης, την προσφορά του Αναδόχου, την Κατακυρωτική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως 
για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας. Η σύμβαση διέπεται από την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. 

 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 
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