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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197490-2012:TEXT:EL:HTML

GR-Αθήνα: Νομικές υπηρεσίες
2012/S 119-197490

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Ιτέας 2 & Ευρυτανίας
Σημείο(α) επαφής: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Υπόψη: Γεώργιος Παπαθανασίου
115 23 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2131500961/54
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.papathanasiou@mou.gr
Φαξ:  +30 2131501045
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
Χαλκοκονδύλη 31
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΆΔΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197490-2012:TEXT:EL:HTML
mailto:g.papathanasiou@mou.gr
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
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"Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας" της πράξης "διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της
Δημόσιας Δράσης" 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 ΕΠ "διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013".

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 21: Νομικές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αθήνα.
Κωδικός NUTS GR300

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 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. Η πληροφοριακή υποδομή περιλαμβάνει,
— Τη δημιουργία βάσης δεδομένων RDBMS όπου θα καταχωρηθεί το σύνολο της ύλης, τα μεταδεδομένα και η
συσχέτισή τους με τα νομοθετήματα,
— Την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού,
— για τη διαχείριση της δομής και του περιεχομένου της νομοθετικής βάσης δεδομένων,
— που θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, νομολογίας,
αρθρογραφίας, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομικής πληροφορίας που
αφορά στα δάση,
— Την τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές
καλής νομοθέτησης, την ανάγκη μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση των
κοινωφελών λειτουργιών των δασών,
— 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
εμπλεκομένων 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, όλους τους εμπλεκόμενους κεντρικούς και
περιφερειακούς φορείς δημοσίου αλλά και το ευρύ κοινό.
Συνεπώς, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τόσο κάθετη όσο και οριζόντια κωδικοποίηση,
ενώ πέρα από την στατική κωδικοποίηση της νομοθεσίας (consolidation) περιλαμβάνει και την ουσιαστική
κωδικοποίηση (ανάπλαση/ recast), σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης (βλ. Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ 34
Α΄/23.2.2012) "ρυθμιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδικασίες και μέσα καλής νομοθέτησης").

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
79100000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 256 097,56 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: 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,
— 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.

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 18 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5 % του
προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής είναι εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (77 250,00 EUR). Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει 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, και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται
και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 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.
— 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.
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— 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 (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 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 ΠΔ 118/07.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Ο παρών ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79-85 του Ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
Επίσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ
150/Α) και του Π.Δ. 60/2007 "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/
ΕΚ" (ΦΕΚ 64/Α), με την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ
αριθ. 1177/30.11.2009,ο Ν. 3614/2007 "διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013" (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007), καθώς και όσα αναφέρονται στην από
29.12.2011 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22, Ν. 3614/2007, μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Δασών
και της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων) και την
απόφαση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με Α.Π. 135468/20-06-2012.
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 ΑΠ 124/19.4.2012 απόφασης ένταξης για τους άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3. Οι δαπάνες του έργου θα
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 15 %.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό:
Του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1 545 000,00 EUR),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23 %, ή.
Του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (1 256
097,56 EUR) χωρίς ΦΠΑ 23 %.
Και επιμερίζεται ως εξής:
— για τον άξονα προτεραιότητας 1 (8 περιφέρειες σύγκλισης).
950 769,23 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % ή
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773 002,44 EUR χωρίς ΦΠΑ 23 %
— για τον άξονα προτεραιότητας 2 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου).
356 538,46 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % ή
289 907,32 EUR χωρίς ΦΠΑ 23 %
— για τον άξονα προτεραιότητας 3 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
237 692,31 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % ή
193 187,80 EUR χωρίς ΦΠΑ 23 %
Η καταβολή του τιμήματος από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, κωδικός ΣΑ: Ε0848, κωδικός πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ08480000.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων που:
— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή,
— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή,
— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ)
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139),
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή,
— είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή,
— έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Η ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται, υποχρεωτικά,
είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα
μέλη της ένωσης, και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί
να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Δικαίωμα
συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων
που:
— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή,
— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή,
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— είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ)
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139),
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή,
— είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή,
— έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Επίσης:
— Όσοι δεν έχουν κηρυχθεί, με τελεσίδικη απόφαση, έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα,
— Όσοι δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα,
— Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007,
ήτοι δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους.
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΕΑ του Συμβουλίου.
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συμβουλίου, της 10.6.1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
v. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλιας χρεοκοπίας
— Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
— Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που, οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού, ισχύει για ένα
τουλάχιστον μέλος της και,
— Όσα πρόσωπα μετέχουν αυτόνομα ή σε ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζομένων.
Τέλος, όποιος συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
επιμελητηρίου / επαγγελματικού Μητρώου, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και, σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, να εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος, μέχρι την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής για την κατάθεση εκ μέρους του, εντός είκοσί ημερών, των
απαραίτητων διακαιολογητικών.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: — Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο Ανάδοχος θα
πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο
από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από
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το 150 % του προϋπολογισμού του Έργου. Για Ενώσεις / Κοινοπραξίες η ανωτέρω αναφερόμενη προϋπόθεση
καλύπτεται αθροιστικά,
— Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή των ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση
του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών,
— Σε περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης δεν έχει δημοσιευτεί ή
σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση / κοινοπραξία, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινού ισολογισμού ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου, για τη
χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος (όπως, θεωρημένο, από την εφορία, ισοζύγιο του τελευταίου
μήνα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης).

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει
την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του φακέλου
"δικαιολογητικα συμμετοχης") γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την υποδομή,
το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα), καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού
ελέγχου των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών,
— Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων
αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 200.000
ευρώ το κάθε ένα, πλέον ΦΠΑ, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική
και τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα όπως, για παράδειγμα, κωδικοποίησης νομοθεσίας ή/και απλούστευσης
διαδικασιών ή/και εφαρμογής δασικής νομοθεσίας ή/και εφαρμογής του δημοσίου δικαίου για την προστασία
και διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (στο φάκελο "δικαιολογητικα συμμετοχης"),
κατάλογο των έργων (το περισσότερο 10 έργα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) που εκτέλεσε κατά τα τρία
(3) τελευταία έτη, στα οποία περιλαμβάνονται και επισημαίνονται έργα όπως,
— "Μελέτες" ή "υπηρεσίες" σε θέματα προστασίας ή διαχείρισης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα
με την εθνική δασική νομοθεσία,
— "Μελέτες" ή "υπηρεσίες" ή "εμπειρογνωμοσύνες" σε θέματα εφαρμογής της εθνικής δασικής νομοθεσίας,
— "Μελέτες" ή "υπηρεσίες" σε θέματα κωδικοποίησης της νομοθεσίας.
Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση του έργου
αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί
από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή ενώ, εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με σχετικές βεβαιώσεις
υλοποίησής τους από τους ιδιώτες. Σημειώνεται ότι, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις αποδεικτικών
εγγράφων, πρέπει να πιστοποιείται ο προϋπολογισμός των έργων αυτών. Εάν ο προσφέρων έχει υλοποιήσει
το έργο ως μέλος Ένωσης / Κοινοπραξίας, προσκομίζει αντίγραφο του συμφωνητικού που να αποδεικνύει το
ποσοστό συμμετοχής του.
— Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την
ανάληψη του έργου.
Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών,
κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου, των οποίων η εμπειρία θα αποδεικνύεται
για κάθε στέλεχος χωριστά με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι δυνατόν, στο
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οργανωτικό σχήμα που θα προτείνει, να συμπεριλάβει και εξωτερικά στελέχη σε διάφορα επιμέρους ζητήματα
γνωστικού αντικειμένου.
Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα έχει την παρακάτω δομή:
— Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος της Σύμβασης, θα κατέχει συντονιστικό ρόλο και θα
έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. Ο/Η ΥΕ θα πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, εικοσαετή
εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων, ιδιαίτερες γνώσεις ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και
ικανότητες συντονισμού, σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να λειτουργήσει καθοδηγητικά και συντονιστικά
στο επίπεδο του συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών από τον ανάδοχο,
— Επιστημονικά Υπεύθυνος, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, εικοσαετή εμπειρία σε θέματα
δημοσίου δικαίου και θα αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια του έργου της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
και το συντονισμό της ομάδας έργου και των εξωτερικών συνεργατών που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από τον
Ανάδοχο σε επιστημονικό επίπεδο,
— Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την παροχή
των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών πλήρους ή και μερικής απασχόλησης,
για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου.
Η απασχόληση κάθε στελέχους της ομάδας έργου θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες
που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.
Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:
— Ένα νομικό με δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο,
— Ένα νομικό με δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο,
— Ένα νομικό με δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα δασικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο,
— Ένα δασολόγο με εικοσαετή εμπειρία, ο οποίος θα διαθέτει ειδικές γνώσεις εφαρμογής της εθνικής δασικής
νομοθεσίας,
— Δύο δασολόγους με δεκαετή εμπειρία, οι οποίοι θα διαθέτουν ειδικές γνώσεις εφαρμογής της εθνικής δασικής
νομοθεσίας,
— Έναν περιβαλλοντολόγο, εξειδικευμένο σε θέματα προστασίας της φύσης, με εμπειρία άνω των 10 ετών,
— Έναν οικονομολόγο, εξειδικευμένο στα οικονομικά του περιβάλλοντος, με εμπειρία άνω των 10 ετών,
— Ένα στέλεχος εξειδικευμένο στην ανάπτυξη αντίστοιχων βάσεων δεδομένων ή διαδικτυακών υπηρεσιών ή
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με εμπειρία άνω των 5 ετών.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
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IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
1. Γενική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει: - Την τήρηση των γενικών νομοτεχνικών
κανόνων της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και την ολοκληρωμένη ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων.
-Την τήρηση των απαιτήσεων ως προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Έργου. -Τη διασφάλισης επαρκούς
διαβούλευσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας. -Αναλυτική παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων
και εφαρμογών. Στάθμιση 35
2. Ολοκληρωμένη αντίληψη του πλαισίου εφαρμογής της δασικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένων: -
των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης. -των αναγκών ενσωμάτωσης του
ευρωπαϊκού δικαίου. -των αναγκών διασφάλισης της πολυλειτουργικότητας των δασών και των κοινωφελών
λειτουργιών τους, σε συνθήκες κλιματικών μεταβολών.. Στάθμιση 35
3. Χρονοπρογραμματισμός. Στάθμιση 10
4. Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου. Στάθμιση 5
5. Απασχόληση και διαθεσιμότητα ομάδας έργου. Στάθμιση 15

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Α.Π. 135468/20-06-2012

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
11.9.2012 - 10:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 11.9.2012 - 10:30
Τόπος:
Ειδική υπηρεσία συντονισμού περιβαλλοντικών δράσεων.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. "διοικητική
μεταρρύθμιση 2007-2013", σύμφωνα με την με Α.Π. 124/19.4.2012 απόφαση ένταξης, με τίτλο Πράξης
"κωδικοποιηση της δασικης νομοθεσιας", και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 85
% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15 %.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΥΠΕΚΑ/Ειδικη Υπηρεσια Συντονισμου Περιβαλλοντικων Δρασεων
Ιτεας 2 & Ευρυτανιας
115 23 Αθηνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.papathanasiou@mou.gr
Τηλέφωνο:  +30 2131500961/54
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
Φαξ:  +30 2131501045

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Διοικητικές
Προσφυγές/Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07, καθώς και για
τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30.9.2010)
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.6.1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25.2.1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11.12.2007 (L 335), και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ενστάσεων του
άρθρου 15 του ΠΔ 118/07 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30.9.2010), όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2.β του άρθρου 38 του ΠΔ 118/07.
Ειδικότερα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις όλων των ανωτέρω, όσον αφορά στην παροχή προσωρινής
δικαστικής προστασίας, ο ενδιαφερόμενος, πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, και, εάν την κρίνει βάσιμη,
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010), η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η
άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν, με την προσωρινή
διαταγή, ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία,
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή
διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30.9.2010).
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VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΥΠΕΚΑ/Ειδικη Υπηρεσια Συντονισμου Περιβαλλοντικων Δρασεων
Ιτεας 2 & Ευρυτανιας
115 23 Αθηνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.papathanasiou@mou.gr
Τηλέφωνο:  +30 2131500961/54
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR
Φαξ:  +30 2131501045

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
20.6.2012
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