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ΘΕΜΑ : Έγκριση τεύχους Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»  

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2081/1992 

(ΦΕΚ 154/Α/1992) και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», 

2. Το Π.Δ. 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1988) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

3. Την Πρωθυπουργική Απόφαση με αρ. 2876/07-10-2009 (ΦΕΚ 2234/Β/07-10-09) 

αλλαγής τίτλου Υπουργείων, που μετονομάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

5. Το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α/06-04-2010) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009», 
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6. Την υπ’ αριθμ. 50347/17-12-2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού Ειδικού Γραμματέα στο ΥΠΕΚΑ ως 

προϊσταμένου της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΦΕΚ Β΄ 539/Β/29-12-2009), 

7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 52196/2010 «Εξουσιοδότηση υπογραφής 

«Με εντολή Υπουργού» της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και στους 

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 

1921/Β/13-10-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. Οικ. 49216/2011 

(ΦΕΚ 2723/Β/18-11-2011), Οικ. 34422/2011 (ΦΕΚ 1731/Β/03-08-2011), Οικ. 

24470 (ΦΕΚ 1091/Β/01-06-2011) και Οικ. 12875/2011 (ΦΕΚ 469/Β/24-03-2011) 

Αποφάσεις, 

8. Την ΚΥΑ με αρ. 19883/10-09-2008 (ΦΕΚ 1957/Β/2008) «Διάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του Ν.3614/2007», όπως τροποποιήθηκε 

με την απόφαση αρ. 15078/2012 (ΦΕΚ 980/Β/29.3.2012)», 

9. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

10. Τις διατάξεις του Ν 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 2 (παρ. 12) αυτού, 

11. Το Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του 

άρθρου 24, 

12. Την υπ. αρ. 2037288/808/0026/30.05.1996 (ΦΕΚ 433/Β/1996) Υπουργική 

Απόφαση: «Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το 

Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 

13. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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», 
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14. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναλογικά εφαρμοζομένου στην παρούσα,  

15. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV), 

16. Την υπ. αριθμ. 20467/02.09.2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ/ΓΓ Επικοινωνίας & 

Ενημέρωσης με θέμα: «Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 

8, παρ.4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», 

17. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 

18. Το Ν.4048/2012(ΦΕΚ 34/Α/23-02-2012) για τη «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: 

Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης», 

19. Tο Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 

του Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την 

τροποποίηση του, 

20. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,  

21. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

22. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

23. Την από 28/07/2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», όσον αφορά στο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης, το οποίο διαμορφώνεται σε 85%, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. πρωτ. 31548/ΕΥΣΣΑΠ1431/18-7-2011 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΑΝ, 

24. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/01-02-2008) με την οποία 

συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9/5-1-2009 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 4/Β/07-

01-2009) και ισχύει,  
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25. Την με αρ. πρωτ. 1261/05-08-2009 (Κωδικός Πρόσκλησης: 

01_02_03.81.03.03.01) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 

πράξης 1.3.3.: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013» και στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 & 03, 

26. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΕΠ/Γ/οικ.1158/12-11-2010 (Κωδικός Πρόσκλησης: 

01_02_03.81.03.03.01_1η τροπ.) 1η τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης, 

27. Το Ν. 3133/2003 (ΦΕΚ 85 Α/11-04-2003) «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, 

28. Τη με αρ. πρωτ. 1460/12.7.2006 (ΦΕΚ 906/Β/13.7.2006) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Κυβέρνησης «Κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής 

Κωδικοποίησης» και ειδικότερα του άρθρου 8, 

29. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 135110/09-02-2012 Αίτηση Χρηματοδότησης στο Ε.Π. 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 

02 και 03,  

30. Την με Α.Π. 124/19.04.2012 Απόφαση, της ΕΥΔ Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π., ένταξης της 

Οριζόντιας Πράξης «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του 

ΕΣΠΑ, 

31. Τις υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του Νόμου υπ’ αριθμ. 4046/2012 (ΦΕΚ 

28/Α/14-02-2012), «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 

Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 

άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 

της εθνικής οικονομίας», «Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία προκειμένου (α) 

να απλουστεύσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολεοδομικές 

διαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα 

δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα [3ο τρίμηνο 2012]», 

32. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» στη ΣΑΕ 0848, με κωδικό πράξης 2012ΣΕ08480000 

και με τίτλο: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», 

33. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο», 
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34. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και τις διατάξεις», όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), 

35. Την με αριθμ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Δ/οικ. 463/13-06-2012 απόφαση, της ΕΥΔ 

Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π., προέγκρισης δημοπράτησης του υπόψη έργου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση του τεύχους Προκήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κλειστές 

προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

Η πίστωση 1.545.000,00 ευρώ, για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου, 

θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 0848 με κωδικό αριθμό πράξης 2012ΣΕ08480000 

και θα καθοριστεί στο ποσό που θα προκύψει από το διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της 

προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Κάθε θέμα, 

που δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 60/2007. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον ημερήσιο τύπο και την εφημερίδα της Κυβέρνησης 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και τη Διαύγεια. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

Τεύχος Προκήρυξης 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Ειδικό Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ, κο Α. Ανδρεαδάκη 

• Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., Μονάδα Γ΄  
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Κοινοποίηση: 

• Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/  

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού & Εφαρμογής 

Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ) /Μονάδα Δ 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

• Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης/  

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης 

Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, 100 21 Αθήνα (το συνημμένο 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά) 

• Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

Ξενίας 24, 115 28 Αμπελόκηποι-Αθήνα (το συνημμένο αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά) 

• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα (το συνημμένο αποστέλλεται ηλεκτρονικά) 

• ΥΠΕΚΑ 

− Γρ. Υπουργού  

− Γρ. Γεν. Γραμ. ΥΠΕΚΑ, κου Ν. Αλεξόπουλου 

− Γρ. Ειδ. Γραμ. Δασών, κου Γ. Αμοργιανιώτη 
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Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: 

«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

της Πράξης «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΡΑΣΗΣ» 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. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

 

Είδος Σύµβασης: Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 

Ταξινόµηση κατά CPV: 79100000 
 

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες σαράντα πέντε  χιλιάδες ευρώ 
(1.545.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%  
 

Χρονική ∆ιάρκεια του Έργου: 18 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 
 
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 
κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%. 
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
- ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 
Η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών συστήθηκε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 855 Β΄ 
18.06.2010), ως Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας του ΥΠΕΚΑ, µε αρµοδιότητα την 
ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των δηµοσίων δασών της χώρας και τη 
δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των µη δηµοσίων δασών.  
Ειδικότερα, η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών έχει ως βασικό σκοπό τη διαµόρφωση της 
δασικής πολιτικής, τη σύνταξη πολυετών προγραµµάτων δασικής ανάπτυξης, την 
παρακολούθηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης στη διαχείριση των 
δασών, την οργάνωση της εκµετάλλευσης των δασών, την παρακολούθηση και 
ενίσχυση των ερευνητικών προγραµµάτων και την προώθηση της συνεργασίας της 
χώρας µε την Ε.Ε., τις τρίτες χώρες και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 
Επίσης, στο πλαίσιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών λειτουργούν, ως συλλογικά 
όργανα, τα ειδικά συµβούλια, όπως το Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, 
το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών και τα Περιφερειακά Συµβούλια Ιδιοκτησίας ∆ασών. 
Όργανα εκτέλεσης και εφαρµογής των κατευθύνσεων και οδηγιών, και γενικότερα 
της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών αλλά και 
της εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων και µελετών, είναι οι Περιφερειακές 
∆ασικές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας. 
Στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών υπάγονται οι εξής υπηρεσίες: 

• ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων 
• ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος 
• ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος 
• ∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών ∆ρυµών και Θήρας 
• ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονοµίας 
• ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών 

 
Η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών προγραµµατίζει την υλοποίηση του έργου 
«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013». 
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013, απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, 
πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση 
των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
∆εδοµένου ότι, για την Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 
της επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα 
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µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, η Ειδική 
Γραµµατεία ∆ασών προχώρησε στη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 
22, Ν. 3614/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε τη Γενική Γραµµατεία του 
ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων), της οποίας η 
∆ιαχειριστική επάρκεια τύπου Β, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, 
επιβεβαιώνεται µε το µε αριθ. πρωτ. 168277/20-05-2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
 
- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-
2013» (Ε.Π. ∆.Μ.) 
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου, η στρατηγική, 
όσον αφορά στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την 
περίοδο 2007-2013, επικεντρώνεται ιδίως στην αναβάθµιση του θεσµικού 
περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αλλά και τον εξορθολογισµό των 
υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της 
γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και 
την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής 
διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του, ενώ, 
παράλληλα, αναδεικνύεται η συµβολή του κρατικού µηχανισµού στην ουσιαστική 
ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και την προώθηση της ανάπτυξης και της 
ευηµερίας της Χώρας.  
Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. ∆.Μ. είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας 
και της επαγγελµατικής ηθικής, µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης 
και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων.  
Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. 
∆.Μ., στοχεύουν, µε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, στη διαρθρωτική αντιµετώπιση 
χρόνιων ενδηµικών δυσλειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης µε επιλεγµένες 
παρεµβάσεις θεσµικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και 
παραδειγµατικού χαρακτήρα, οι οποίες αναµένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική 
αξία.  
Ο ως άνω στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) γενικούς 
στόχους, µε βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 
άξονες.  
Στο πλαίσιο του Ε.Π. ∆.Μ. περιλαµβάνεται ο Γενικός στόχος Ι: Αναβάθµιση των 
δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου και των 
δοµών της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς στόχους: 

1.1. Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων 
πολιτικών.  

1.2. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
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1.3. Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 
1.4. Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 
To Ε.Π. ∆.Μ. διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) άξονες προτεραιότητας, τρεις (3) 
άξονες για κάθε ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους που καλύπτουν τις τρεις 
(3) κατηγορίες περιφερειών της χώρας: 
• Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. 
• Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική. 
• Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 
Η επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων, καθώς και των επί 
µέρους ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων, βασίζεται στην ανάγκη ολοκληρωµένης 
αντιµετώπισης των δυσλειτουργιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα. Επίσης, 
επιβάλλεται από το διαρθρωτικό χαρακτήρα των προβληµάτων που παρουσιάζουν τα 
συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης αλλά που, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, 
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκεντρωτικής οργάνωσης του κράτους.  
Από τους Γενικούς Στόχους προτεραιότητα, κατά την υλοποίηση του Ε.Π., αποτελεί ο 
πρώτος (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3), λόγω του συστηµικού χαρακτήρα του 
συνόλου των παρεµβάσεών του. 
Ειδικότερα, οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο Ι αφορούν στην 
αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών, που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο 
ρύθµισης της δηµόσιας δράσης, τα συστήµατα και τις δοµές λειτουργίας της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και στην προώθηση της ανοιχτής, δίκαιης και συµµετοχικής 
δηµόσιας διοίκησης. 
Αναλυτικότερα, µε τον Ειδικό Στόχο 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των 
νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, επιδιώκεται, όπως αναφέρεται στο 
Πρόγραµµα:  
   « - Η Εφαρµογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας νοµοθετικών ρυθµίσεων βάσει της εγκυκλίου του 
Πρωθυπουργού Υ190/2006. 

-    Η Παρακολούθηση, συντονισµός και επίσπευση της ενσωµάτωσης του 
Κοινοτικού ∆ικαίου µε εφαρµογή των Αρχών της Εγκυκλίου του 
Πρωθυπουργού Υ190/2006. 

-    Οι ∆ιοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθµιστικού πλαισίου της δηµόσιας 
δράσης.» 

Στην Ελληνική έννοµη τάξη, το φαινόµενο της πολυνοµίας έχει χαρακτήρα 
διαχρονικό. Τα όργανα της νοµοθετικής, αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας, 
παράγουν ετησίως σηµαντικό αριθµό ρυθµίσεων είτε για να καλύψουν κενά της 
νοµοθεσίας είτε για να τροποποιήσουν ή για να καταργήσουν υφιστάµενους κανόνες. 
Στο πλέγµα των κανόνων, που θεσπίζονται µε διατάξεις νόµων και κανονιστικών 
πράξεων της διοίκησης, εντοπίζονται ασάφειες και επαναλήψεις και ενίοτε αντιφάσεις, 
µε αποτέλεσµα να υπάρχει συχνά αβεβαιότητα ως προς τον κανόνα δικαίου που 
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ισχύει σε κάθε περίπτωση. Τα φαινόµενα αυτά οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσµατα 
όπως: 

• Επιβάρυνση των συναλλασσόµενων πολιτών και επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, µε υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για τη συµµόρφωσή τους µε τις 
ρυθµίσεις, 

• Επιβάρυνση της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης, µε εσωτερικό κόστος 
διεκπεραίωσης περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών,  

• ∆υσχέρεια στη διασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων της δηµόσιας 
διοίκησης και της αντιµετώπισης της διαφθοράς.  

Η αντιµετώπιση της πολυνοµίας και της συνακόλουθης κακονοµίας έχει, κατά 
καιρούς, επιχειρηθεί να αντιµετωπιστεί µε διάφορα νοµικά και διοικητικά µέτρα. 
Μεταξύ εκείνων που θεωρούνται ότι έχουν εισφέρει θετικά αποτελέσµατα είναι οι 
κωδικοποιήσεις. Μάλιστα, στην ελληνική νοµική και διοικητική τάξη, οι 
κωδικοποιήσεις θεωρούνται ως µοναδικό ισχυρό εργαλείο αντιµετώπισης της 
πολυνοµίας. Πρόσφατα, επιχειρείται και στη χώρα µας η εφαρµογή µιας 
ολοκληρωµένης πολιτικής για την αντιµετώπισης της πολυνοµίας. Η νέα πολιτική 
αυτή επικεντρώνεται στην «καλή νοµοθέτηση», µια ολιστική προσέγγιση που, κατά 
την τελευταία δεκαετία, έχει υιοθετηθεί σχεδόν από το σύνολο των κρατών µελών 
και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συµβούλιο).  
Αρχικά µε την υπ’ αρ. Υ190/18-7-06 Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού «Νοµοθετική 
πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσµατικότητας νοµοθεσιών και 
κανονιστικών ρυθµίσεων» τέθηκαν και στη χώρα µας οι αρχές και διαδικασίες καλής 
νοµοθέτησης και η υποχρέωση των Υπουργείων να προχωρήσουν σε κωδικοποίηση 
του ρυθµιστικού τους πλαισίου.  
Με τη θέσπιση του Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-02-2012) «Ρυθµιστική 
∆ιακυβέρνηση: Αρχές, ∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης», κατοχυρώθηκαν 
και νοµοθετικά οι αρχές, οι διαδικασίες και τα µέσα καλής νοµοθέτησης.   
Ο παραπάνω Νόµος µεριµνά µε τις διατάξεις του για την κωδικοποίηση και 
επικαιροποίηση της νοµοθεσίας ώστε αυτή να καθίσταται ευκολότερα προσβάσιµη. 
Ειδικότερα ορίζεται  ότι: 

- η κωδικοποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας, µέσα 
από την αποκάθαρση, τον περιορισµό της πολυνοµίας και τη προώθηση του 
βαθµού ρυθµιστικής συµµόρφωσης. 

- οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να προωθούν την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
µέσα από την κατά περίπτωση αναδιάρθρωση διατάξεων, την απαλοιφή 
διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, των µεταβατικών 
διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, την προσαρµογή των διατάξεων 
καθορισµού των αρµοδιοτήτων των διοικητικών και άλλων οργάνων. 

- τα µέσα και τα εργαλεία ενσωµάτωσης της κωδικοποίησης θα πρέπει να 
εξυπηρετούν το βασικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας και η εφαρµογή τους να διέπεται από 
τις αρχές της καλής νοµοθέτησης. 
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Το Ε.Π. ∆.Μ. έχει θέσει στο επίκεντρο των παρεµβάσεων του την προώθηση της 
πολιτικής καλής νοµοθέτησης, µία από τις συνιστώσες της οποίας αποτελεί η 
κωδικοποίηση. Οι κωδικοποιήσεις, που θα πραγµατοποιηθούν, θα έχουν ως 
αποτέλεσµα την ενοποίηση των διάσπαρτων ρυθµιστικών πλαισίων, την 
καταπολέµηση της πολυνοµίας και την εδραίωση της ασφάλειας δικαίου. 
 
Έργο Σηµαία 
Κωδικοποιήσεις στους τοµείς κυβερνητικής προτεραιότητας: ∆άση, Τουρισµός, 
∆ηµόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 
 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Η δασική πολιτική και νοµοθεσία, όπως απορρέει από τα άρθρα 24 και 117 του 
Συντάγµατος, αφορούν στη δασική προστασία και την αειφορική διαχείριση των 
δασών. Η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών είναι αρµόδια για τη δασική πολιτική που 
υλοποιείται από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, ρυθµίζοντας, µεταξύ άλλων, 
θέµατα όπως: ο χαρακτηρισµός εκτάσεων ως δασών, οι εγκρίσεις επεµβάσεων σε 
δάση και η εν γένει οργάνωση, ρύθµιση και διαχείριση δραστηριοτήτων που 
λαµβάνουν χώρα εντός δασικών εκτάσεων. 
Το χωρικό πεδίο αναφοράς της δασικής πολιτικής αφορά σε άνω του 60% της 
επικράτειας της χώρας και έχει αποτελέσει αντικείµενο νοµικών και κανονιστικών 
ρυθµίσεων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.  
Πέραν των αµιγώς δασοκοµικών εργασιών, η δικαιοδοσία της Ειδικής Γραµµατείας 
∆ασών αφορά και στη ρύθµιση άλλων παρεµβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις, 
όπως η κτηνοτροφία, η γεωργία, η µελισσοκοµία, η οικοδοµή, η εγκατάσταση 
βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων, η προστασία της βιοποικιλότητας, τα έργα 
ΑΠΕ και τα πάσης φύσεως δηµόσια έργα. 
Η παλαιότητα και το εύρος της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας καθιστά το έργο 
της κωδικοποίησης αναγκαίο αλλά και εξαιρετικά πολύπλοκο.  
Ο όγκος της ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας ξεπερνά τα 150 νοµοθετήµατα (νόµοι και 
διατάγµατα) και τις 1.000 υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους. Σ’ αυτές, το έργο της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συµπεριλάβει τις 
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και τις γνωµοδοτήσεις του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους που έχουν γίνει αποδεκτές σε υπουργικό επίπεδο. Το 
τελευταίο αυτό κοµµάτι του έργου είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, καθώς για πρώτη 
φορά αυτή η πληροφορία θα διατεθεί στο ευρύ κοινό.  
Η πιο πρόσφατη κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας τέθηκε σε ισχύ το 1969. 
Παράλληλα, το θεσµικό πλαίσιο που αφορά στο δασικό φυσικό περιβάλλον και τη 
διαχείριση των δασών επηρεάζεται άµεσα από την ύπαρξη σηµαντικού όγκου 
νοµοθεσίας και νοµολογίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκύπτει από τις πολιτικές 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία, τα ύδατα και τη 
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γεωργία. Η λειτουργική ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου θα αποτελέσει 
διακριτό τµήµα του προτεινόµενου έργου. 
Υπό το πρίσµα των παραπάνω, γενικός στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση και ο 
εκσυγχρονισµός της δασικής νοµοθεσίας σε ενιαίο και σύγχρονο κείµενο και η 
διασφάλιση και διευκόλυνση της άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτό από όλους 
τους ενδιαφερόµενους πολίτες, επιχειρήσεις, νοµικούς αλλά και ενδιαφερόµενους 
φορείς της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών αρχών και 
των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.  
Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση, ενοποίηση, 
εκκαθάριση και συστηµατική ταξινόµηση των νοµοθετικών κειµένων και κανονιστικών 
διατάξεων που αφορούν στη δασική πολιτική. 
Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί αφενός στη συγκέντρωση και καταγραφή των 
ειδικότερων νοµοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων, από τις οποίες 
προκύπτουν διοικητικές απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τον Πολίτη, αφετέρου 
στη συγκέντρωση και καταγραφή κάθε άλλης σχετικής ύλης όπως: νοµολογίας, 
αρθρογραφίας, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, αποφάσεων του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 
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: 

o τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων RDBMS (Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων) όπου θα καταχωρηθεί το σύνολο της 
ύλης, τα µεταδεδοµένα και η συσχέτισή τους µε τα νοµοθετήµατα. 

o 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 
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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΄/23-02-
2012) «Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές, ∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής 
Νοµοθέτησης»). 
 
Για την προετοιµασία του σηµαντικού έργου της κωδικοποίησης και πιθανής 
αναθεώρησης της δασικής νοµοθεσίας, το ΥΠΕΚΑ/ΕΓ ∆ασών, µε βάση την ΥΑ 
473/205310, συνέστησε οµάδα εργασίας για τη δασική νοµοθεσία, η οποία 
λειτούργησε από τον Νοέµβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο 2011, σε τρεις θεµατικές 
υποοµάδες: 

Α. Θεµατική οµάδα εργασίας για τη δασική προστασία 
Β. Θεµατική οµάδα εργασίας για τη δασική διαχείριση 
Γ. Θεµατική οµάδα εργασίας για τη θήρα και τις νέες δράσεις 

Το έργο των οµάδων αυτών αποτελεί και την προεργασία για τη διαµόρφωση της 
µεθοδολογικής προσέγγισης και του περιεχοµένου του προτεινόµενου έργου. 
Τα αποτελέσµατα των εργασιών των υποοµάδων θα διατεθούν στον Ανάδοχο. 
 
2.1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ   
 
Το έργο απαρτίζεται από τις εξής ενότητες εργασιών: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 0 Οργάνωση και διοίκηση έργου 

Η Ενότητα 0 αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσµατικής οργάνωσης, διοίκησης 
και υλοποίησης του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του.  
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να παρουσιάσει αναλυτικά τις µεθόδους και τα εργαλεία τα 
οποία θα εφαρµόσει για την κάλυψη όλων των αναγκών και απαιτήσεων του έργου. 
Στη µεθοδολογική του προσέγγιση ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

• να αναλύσει την προσέγγιση της υλοποίησης του έργου 
• να περιγράψει το σχεδιασµό της διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας του 

έργου, καθώς και τις διαδικασίες και ενέργειες που θα απαιτηθούν για την 
υλοποίησή του 

• να κάνει αναφορά στον τρόπο ταξινόµησης της προς κωδικοποίησης ύλης, µε 
συγκεκριµένα και ιεραρχηµένα κριτήρια οµαδοποίησης 
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• να κάνει αναφορά στη µεθοδολογία διάγνωσης αναγκών ανάπλασης, µε 
συγκεκριµένα και ιεραρχηµένα κριτήρια αξιολόγησης 

• να αναλύσει τον τρόπο ενσωµάτωσης των σύγχρονων επιστηµονικών 
δεδοµένων για τη δασική πολιτική και διαχείριση, µε ιδιαίτερη µνεία στον 
µετριασµό και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 

• να αναλύσει πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές ως προς την έγκαιρη 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισής 
τους.  

• να παρουσιάσει αναλυτικό πλάνο ενεργειών διαβούλευσης και δηµοσιότητας, 
µε αναλυτική τεκµηρίωση του τρόπου υλοποίησης.  

• να παρουσιάσει αναλυτική πρόταση (µελέτη εφαρµογής) για το σχεδιασµό της 
δοµής της Βάσης ∆εδοµένων, την εκπλήρωση των λειτουργικών απαιτήσεων 
του λογισµικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης της δασικής 
νοµοθεσίας.  Επίσης θα περιγράψει το σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης 
στελεχών και τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης που θα παρέχονται 
κατά την διάρκεια της εγγύησης του έργου.   

Για τη διασφάλιση της τήρησης των παραπάνω ο Ανάδοχος θα παραδίδει τριµηνιαίες 
εκθέσεις προόδου, όπου θα καταγράφεται η πρόοδος του Έργου, σύµφωνα µε τα 
συµφωνηθέντα.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Καταγραφή και συγκέντρωση της Υφιστάµενης Νοµοθετικής 
και Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νοµολογίας  

Στόχος της ενότητας είναι η συγκέντρωση και ταξινόµηση του συνόλου της προς 
κωδικοποίηση ύλης, που αφορά στη δασική πολιτική και διαχείριση, για τη 
διασφάλιση άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτήν, από πολίτες, επιχειρήσεις, 
νοµικούς και ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κατά τόπων 
δασικών υπηρεσιών.  
Η συλλογή και ταξινόµηση θα ακολουθήσει τις οδηγίες του Εγχειριδίου Οδηγιών της 
Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ). Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
διαχωριστούν οι διατάξεις των τυπικών νόµων από τις διατάξεις των κανονιστικών 
διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης. Επίσης, θα 
διαχωριστούν τυχόν Κανονισµοί των οργάνων της Ε.Ε. και νόµοι που κυρώνουν 
διεθνείς συµβάσεις, καθώς και εθνικά νοµοθετήµατα που µεταφέρουν κοινοτικές 
οδηγίες στην ελληνική έννοµη τάξη 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θα παραδώσει στον 
Ανάδοχο το σύνολο της νοµοθετικής ύλης που έχει στην κατοχή του και αφορά σε 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι και το έτος 
2011. Το νοµοθετικό υλικό θα περιλαµβάνει εν ισχύ τυπικούς νόµους, προεδρικά και 
νοµοθετικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις και 
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. Για την ταξινόµηση της νοµοθετικής ύλης θα 
χρησιµοποιηθούν, εκτός των σύγχρονων κριτηρίων ταξινόµησης, και οι 
προβλεπόµενες προδιαγραφές και νοµοτεχνικοί κανόνες του Εγχειριδίου Οδηγιών για 
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την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης - ΚΕΚ (Ν. 
3133/2003 ΦΕΚ Α 85). 
Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει και να καταγράψει κάθε λοιπή 
σχετική ύλη, όπως νοµολογία, αρθρογραφία κ.λπ., καθώς και κάθε νοµοθετική και 
κανονιστική ύλη, που δεν του έχει παραδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µέχρι και το τρέχον έτος υλοποίησης του έργου.  
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προβεί και στη συλλογή της νοµολογίας των ελληνικών 
δικαστηρίων & του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σχέση µε την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα δάση και την προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων. 
Θα συγκεντρωθούν επίσης οι σχετικές γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους. Για τη συλλογή της νοµολογίας απαιτείται ο εντοπισµός των αποφάσεων 
των δικαστηρίων µέσω έρευνας στα αρχεία των δικαστηρίων, τα δελτία των 
δικαστικών δηµοσιεύσεων, τις τράπεζες νοµικών πληροφοριών και κάθε άλλη σχετική 
πηγή. 
Έµφαση θα δοθεί στις αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές και  

α) αφορούν στην εφαρµογή του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου για τα 
δάση 

β) µετέβαλαν την νοµολογιακή αντιµετώπιση των δασικών θεµάτων  
Για τη συγκέντρωση της προς κωδικοποίηση ύλης, που δεν είναι άµεσα διαθέσιµη από 
το ΥΠΕΚΑ, ο Ανάδοχος θα διενεργήσει πρωτογενή έρευνα σε τράπεζες νοµικών 
πληροφοριών, δελτία δικαστικών δηµοσιεύσεων, αρχεία του Εθνικού Τυπογραφείου 
και δικαστηρίων και κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή στην Ελληνική επικράτεια. 
Κάθε νοµοθέτηµα που θα συγκεντρωθεί θα συνοδεύεται από τα µεταδεδοµένα τα 
οποία θα περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα εξής βασικά στοιχεία χαρακτηρισµού: 

• Είδος Νοµοθετήµατος (π.χ. νόµος, διάταγµα κ.λπ.), 
• Ενάριθµη σήµανση (π.χ. Ν.1577/85), 
• Ηµεροµηνίες (π.χ. ψήφισης, υπογραφής, δηµοσίευσης, αρχής ισχύος, λήξης 

ισχύος κ.λπ.), 
• Αριθµός ΦΕΚ, 
• Πηγή εκκίνησης /έκδοσης του νοµοθετήµατος, 
• Θεµατική ανάλυση (π.χ. θέµα, υπόθεµα κ.λπ.), 
• Γεωγραφική αναφορά 
• Βοηθητικές λέξεις κλειδιά 
• Άλλα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από την προτεινόµενη µεθοδολογία 

υλοποίησης. 
Κάθε νοµοθέτηµα πρέπει να µπορεί να αναλυθεί σε όσα τµήµατα απαιτείται και έχουν 
εννοιολογική ανεξαρτησία και τουλάχιστον σε επίπεδο άρθρου. 
Κάθε τµήµα της νοµοθεσίας θα συνδέεται µε όλα τα σχετικά τµήµατα άλλων 
νοµοθετηµάτων, εξετάζοντας τουλάχιστον τις εξής σχέσεις: 

• Ένα νοµοθέτηµα εκδίδεται σε συνέχεια ενός άλλου (π.χ. Υπ. Απόφαση κατ΄ 
εξουσιοδότηση του νόµου κ.λπ.). 
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• Ένα νοµοθέτηµα ή τµήµα του αναφέρεται – βασίζεται σε ένα άλλο. 
• Ένα νοµοθέτηµα ή τµήµα του αντικαθιστά ένα άλλο µε σαφή αναφορά. 
• Ένα νοµοθέτηµα ή τµήµα του αντικαθιστά ένα άλλο, χωρίς σαφή αναφορά, 

αλλά όπως προκύπτει από νοµική επεξεργασία. 
• Άλλες σχέσεις που θα προκύψουν από µεθοδολογία υλοποίησης. 

Εν συνεχεία, η συγκεντρωθείσα ύλη θα ταξινοµηθεί θεµατικά για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών και όλων των χρηστών της δασικής νοµοθεσίας. 
Η συλλογή και ταξινόµηση θα γίνει µε κριτήρια: 

• πηγές δικαίου/ είδη νοµοθεσίας (Εθνικό, Ευρωπαϊκό, ∆ιεθνές ∆ίκαιο κ.λπ.) 
• αρµόδιο/ συντάκτη νοµοθεσίας (Υπουργός, Γενικός Γραµµατέας, Επιτροπή 

κ.λπ.) 
• είδος απόφασης (θεµατική ταξινόµηση) 
• φορέα έκδοσης απόφασης νοµολογίας (Άρειος Πάγος, Νοµικό Συµβούλιο του 

Κράτους κ.λπ.) 
• θεµατικές ενότητες ή/και οµάδες ενδιαφεροµένων/χρηστών, οι οποίες θα 

αφορούν, κατ’ ελάχιστον, στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 
1. ∆ασικοί χάρτες / ∆ασολόγιο 
2. Χαρακτηρισµοί / Επιτρεπτές Επεµβάσεις / Εκδόσεις αδειών 
3. ∆ασική ιδιοκτησία / εµπράγµατα δικαιώµατα 
4. Προστασία δασών 
5. ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας  
6. Ιδιοκτησία / Εµπράγµατα δικαιώµατα 
7. Παραβάσεις και δασικό ποινολόγιο 
8. Θήρα / ∆ιαχείριση άγριας πανίδας 
9. ∆ιαχείριση ∆ασών και Ανάπτυξη ∆ασικών Πόρων 
10. Κλιµατική αλλαγή 
11. Αναδασώσεις / ∆ασικά έργα 
12. Αγροτική ασφάλεια (αγροφυλακή) 

Η τελική εξειδίκευση της ταξινόµησης θα προκύψει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων 
από την προηγούµενη ενότητα του έργου. 
Η ενότητα θα περιλαµβάνει επίσης την παραγωγή ειδικής συλλογής / κώδικα των 
νοµοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων, από τις οποίες προκύπτουν 
διοικητικές απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τον Πολίτη, για την ολοκλήρωση 
διοικητικών πράξεων. 
Η ταξινόµηση θα πρέπει να λάβει τη µορφή υπο-συλλογών νοµοθεσίας, προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η άµεση και ταχεία πρόσβαση στη νοµοθεσία που αφορά σε 
συγκεκριµένα θέµατα. 
Η συλλογή και ταξινόµηση της νοµολογίας θα αποτελέσει τη βάση για τυχόν 
διορθώσεις ή βελτίωση των προτάσεων του Αναδόχου για το Σχέδιο Νόµου 
(Κώδικας), το οποίο θα εισηγηθεί σε επόµενη φάση.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων δασικής νοµοθεσίας και 
λογισµικού διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Σκοπός της ενότητας είναι ο σχεδιασµός της Βάσης ∆εδοµένων, η ανάπτυξη 
λογισµικού διαχείρισης και η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και προβολής των 
νοµοθετηµάτων της   δασικής νοµοθεσίας.  Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  θα 
παρέχεται σε όλο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης, στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για το σύνολο της ισχύουσας δασικής 
νοµοθεσίας.  
Για την επίτευξη των ανωτέρω, απαιτείται η συστηµατοποίηση (catalog) και 
ευρετηρίαση (indexing) του συνόλου της δασικής νοµοθεσίας και νοµολογίας µε τον 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη της Βάσης ∆εδοµένων, την εισαγωγή των 
νοµοθετηµάτων, των µεταδεδοµένων και των συσχετίσεων τους και την ανάπτυξη ή 
παραµετροπόιηση του κατάλληλου λογισµικού διαχείρισης και διάθεσης στο 
διαδίκτυο. 
Συγκεκριµένα, µε βάση τη µελέτη εφαρµογής και την καταγραφή της 
συγκεντρωθείσας ύλης, θα αναπτυχθούν τα υποσυστήµατα λογισµικού , τα οποία θα 
επιτρέπουν:  

Πιστοποίηση: οι διαχειριστές (προσωπικό ΥΠΕΚΑ) θα έχουν τη δυνατότητα 
εισόδου µέσω κατάλληλης διάταξης πιστοποίησης (καταχώρηση προσωπικών 
στοιχείων ή όνοµα χρήστη / κωδικός πρόσβασης)  
∆ιαχείριση: οι διαχειριστές του συστήµατος  θα έχουν τη δυνατότητα 
διαµόρφωσης της δοµής και του περιεχοµένου µε δικαιώµατα καταχώρησης, 
διόρθωσης, επεξεργασίας, συσχέτισης του συνόλου της νοµοθετικής και 
κανονιστικής ύλης. 
Αναζήτηση: ο χρήστης πρέπει να µπορεί να εισάγει οποιοδήποτε αριθµό 
κριτηρίων και επίσης να ορίσει τους µεταξύ τους τελεστές. 
- Αναζήτηση δοµηµένων στοιχείων 
Η αναζήτηση των δοµηµένων στοιχείων πρέπει να περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστον 
τα εξής κριτήρια: 

o Είδος νοµοθετήµατος, 
o Αναζήτηση ενάριθµου νοµοθετήµατος (π.χ. Ν.1577/85), 
o Στοιχεία ηµεροµηνίας (π.χ. Ψήφισης, υπογραφής, δηµοσίευσης, αρχής 

ισχύος, λήξης ισχύος κλπ.), 
o Αριθµός ΦΕΚ, 
o Πηγή εκκίνησης /έκδοσης του νοµοθετήµατος, 
o Τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες σειρές θεµατικής ανάλυσης µε 

υποστήριξη απεριόριστων επιπέδων ιεραρχίας (π.χ. Θέµα, υπόθεµα 
κλπ.). 

- Αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά.   
Ο χρήστης θα µπορεί να αναζητήσει λέξεις ή φράσεις (σε συνδυασµό µε τα 
δοµηµένα στοιχεία) είτε µέσα στο κείµενο του νοµοθετήµατος είτε σε κάποιο 
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άλλο χαρακτηριστικό (π.χ. λέξεις κλειδιά, θεµατογραφία). Η αναζήτηση και των 
λέξεων πρέπει να υποστηρίζεται µε αντίστοιχους λογικούς τελεστές. 
Για το παρεχόµενο λογισµικό, όσο και για το λογισµικό RDBMS (Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων) στο οποίο θα στηρίζεται, είναι 
επιθυµητή η δυνατότητα αναζήτησης ελεύθερου κειµένου στους εξής τοµείς: 

o Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε συντελεστές βαρύτητας (π.χ. 
συχνότητα λέξεων, αποστάσεις λέξεων κλπ.), 

o Βελτίωση της αναζήτησης µε απαλοιφή καταλήξεων, χρόνων, κλήσεων 
κλπ., 

o Βελτίωση της αναζήτησης µε συµπερίληψη συνωνύµων, 
o Άλλοι τρόποι «έξυπνης» εκτέλεσης ερωτηµάτων µε ελεύθερο κείµενο. 

Παρουσίαση-επεξεργασία αποτελεσµάτων: Τα αποτελέσµατα πρέπει να 
δίνονται καταρχήν σε συνοπτική µορφή µε περίληψη στατιστικής του συνολικού 
αποτελέσµατος. Ο χρήστης πρέπει να έχει την δυνατότητα κρίνοντας από το 
αποτέλεσµα να αλλάξει τα κριτήρια. 
Στην αναλυτική εµφάνιση της γενικής νοµοθεσίας, για κάθε τµήµα 
νοµοθετήµατος πρέπει να παρουσιάζεται όλο το σχετικό άρθρο και όλο το 
νοµοθέτηµα µε επιλογή του χρήστη. 
Η παρουσίαση της νοµοθεσίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο 
την χρονική στιγµή της αναζήτησης έτσι όπως έχει διαµορφωθεί από τυχόν 
αναθεωρήσεις. Επιπλέον, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης του 
προϊσχύοντος δικαίου στις τυχόν διαδοχικές του µορφές. 
Πάνω στη σελίδα παρουσίασης αποτελεσµάτων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
οι εξής σηµάνσεις και σύνδεσµοι προς άλλα νοµοθετήµατα: 

o Αν το νοµοθέτηµα προέρχεται από άλλο (π.χ. Υπουργική Απόφαση από 
Νόµο ή ∆ιάταγµα) πρέπει να επισηµαίνεται και να υπάρχει σύνδεσµος 
προς αυτό το νοµοθέτηµα. 

o Όταν ένα νοµοθέτηµα εξουσιοδοτεί άλλα όργανα στην έκδοση 
διαταγµάτων ή αποφάσεων πρέπει να επισηµαίνεται µε σύνδεσµο προς 
αυτά και αν δεν υπάρχουν να αναφέρεται σαφώς (π.χ. να αναφέρει ότι 
δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση). 

o Αν ένα σηµείο νοµοθετήµατος δεν ισχύει πλέον πρέπει να αναφέρεται το 
νοµοθέτηµα κατάργησης ή αλλαγής και να υπάρχει το ισχύον κείµενο µε 
ειδική σήµανση 

o Σε περίπτωση που ένα νοµοθέτηµα έχει αλλοιώσει προγενέστερο 
νοµοθέτηµα πρέπει να αναφέρεται αυτό και να µπορεί ο χρήστης να το 
εµφανίσει. 

o Επίσης σύνδεσµος πρέπει να υπάρχει και σε οποιαδήποτε απλή αναφορά 
σε άλλο νοµοθέτηµα. 

o Άλλες σηµειώσεις βοηθητικές στην ανάλυση της νοµοθεσίας (π.χ. 
εισηγητική έκθεση, σηµειώσεις νοµικών, κρίσιµες δικαστικές αποφάσεις 
κλπ). 
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Τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων θα εξάγονται: 
o Στην οθόνη, 
o Στον εκτυπωτή (hard copy – προσαρµοσµένη, φιλική µορφή προς  

εκτύπωση), 
o Σε αρχεία (soft copy), 
o Στο διαδίκτυο (internet). 

 
Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα χρησιµοποιηθούν οι υποδοµές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και θα πραγµατοποιηθούν 
συγκεκριµένες τεχνικές παρεµβάσεις, αλλαγές και προσθήκες, (χωρίς να 
επιβαρυνθούν οι ισχύουσες λειτουργίες) ώστε να επιτευχθεί η προαναφερόµενη 
λειτουργία. (Στην προσφορά του Αναδόχου θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος 
προµήθειας και εγκατάστασης του απαραιτήτου συµπληρωµατικού 
εξοπλισµού). 
Επιπλέον θα περιλαµβάνεται εκπαίδευση συγκεκριµένων στελεχών του Φορέα 
προκειµένου να είναι δυνατή η συντήρηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας και η 
διαρκής ενηµέρωση της βάσης µε νέα νοµοθετήµατα, κανονιστικές πράξεις κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την εγκατάσταση και αρχική παραµετροποίηση του 
συστήµατος να εισάγει σε αυτό σταδιακά το νοµοθετικό έργο που θα βρίσκεται 
εκείνη την στιγµή σε εξέλιξη, έτσι ώστε να αρχίσουν άµεσα οι δοκιµές και η 
αξιολόγηση της εφαρµογής.  

Τα παραδοτέα του έργου θα πρέπει να µπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει τα παραδοτέα του έργου και σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα 
µε το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-GIF) το οποίο περιγράφεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των διατάξεων και διάγνωση αναγκών 

Βασικός στόχος της Ενότητας είναι ο εντοπισµός των αδυναµιών, επικαλύψεων ή 
αντιφάσεων, σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και ελλείψεων νοµοθετικού 
αντικειµένου, που περιορίζουν την ασφάλεια δικαίου και την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του. 
Πρόσθετος στόχος είναι η ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου και η διασφάλιση των 
λειτουργιών των δασών, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας ,υπό το πρίσµα και 
νέων απειλών, όπως η κλιµατική αλλαγή. 
Λόγω της παλαιότητας, πολυπλοκότητας και ετερογένειας της δασικής νοµοθεσίας, η 
ερµηνεία της παρουσιάζει συχνά αυξηµένη δυσκολία. Ταυτόχρονα, λόγω της 
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παλαιότητας της νοµοθεσίας, νέες περιβαλλοντικές και διαχειριστικές συνθήκες δεν 
είναι ενσωµατωµένες στην υφιστάµενη νοµοθεσία. 
Συνεπώς, ο Ανάδοχος, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα των προηγούµενων 
ενοτήτων, θα προβεί στην αξιολόγηση της συλλεχθείσας ύλης, µε στόχο τον 
εντοπισµό: 

• ρυθµιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων, καθώς και µη λειτουργικών ή 
µη αποτελεσµατικών διατάξεων (έλλειψη αντικειµένου) 

• περιπτώσεων µη τήρησης του κοινοτικού κεκτηµένου, ειδικά σε ότι αφορά 
στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία 

• αναγκών εκσυγχρονισµού και εισαγωγής νέων στοιχείων, σύµφωνα µε τις 
εξελίξεις της δασολογικής επιστήµης και τις νέες διαχειριστικές ανάγκες, ειδικά 
αυτές που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή (ενδεικτικά: πολιτική 
προστασία, προστατευτικές λειτουργίες, συµβολή στο εθνικό υδατικό 
ισοζύγιο, κοινωφελείς υπηρεσίες) 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις Ρυθµιστικού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής 
νοµοθέτησης 

Σκοπός της Ενότητας αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των 
προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί στις προηγούµενες ενότητες και σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη µεθοδολογία. Για τη διατύπωση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη οι 
προδιαγραφές και οι νοµοτεχνικοί κανόνες, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στο 
Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας που έχει συνταχθεί από 
την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Ν. 3133/2003 ΦΕΚ Α 85).  
Οι προτάσεις ρυθµιστικού πλαισίου θα λάβουν τη µορφή σχεδίων διατάξεων του 
Νέου Κώδικα για την επίλυση χρόνιων ζητηµάτων, την απλούστευση και άρση των 
αντιφάσεων, καθώς και τις ανάγκες εκσυγχρονισµού, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις 
και το κοινοτικό κεκτηµένο.  
Κάθε επιµέρους πρόταση θα συνοδεύεται από ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων 
(ΑΚΕ). Οι προτάσεις θα αξιολογούνται κατ΄ ελάχιστον ως προς τις γενικές 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Ιδιαίτερο βάρος θα 
δοθεί: 

• στη συµβολή στην αειφορική διαχείριση και τη διασφάλιση της 
πολυλειτουργικότητας των δασών 

• τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των υλογενών και πάσης φύσεως 
άυλων αγαθών και υπηρεσιών από τα δάση σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής 

• τη µακροπρόθεσµη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
• το διοικητικό και οικονοµικό κόστος εφαρµογής τους. 

Όπου κριθεί απαραίτητο, θα διατυπώνονται και θα αξιολογούνται παραπάνω από µία 
εναλλακτικές προτάσεις και σενάρια.  
Στη βάση αυτής της αξιολόγησης ο Ανάδοχος: 
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• Θα αναδιατυπώσει ρυθµιστικά κείµενα αίροντας ασάφειες, απαλείφοντας 
διατάξεις που έχουν καταστεί ανενεργές και εναρµονίζοντας τις 
χρησιµοποιούµενες έννοιες.  

• Θα ενσωµατώσει τις υποδείξεις της νοµολογίας, ιδίως, εκείνες των 
ακυρωτικών δικαστηρίων.  

• Θα «αναπλάσει» (recast) τη βασική ρύθµιση του κανόνα δικαίου, αποδίδοντάς 
τον είτε τροποποιηµένο είτε εντελώς νέο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του ότι η καλή ρύθµιση πρέπει:  
• να εξυπηρετεί τους σαφώς προσδιορισµένους στόχους της παρούσας 

προτεινόµενης Πράξης,  
• να έχει ισχυρή νοµική βάση,  
• να ελαχιστοποιεί το κόστος και τις παράπλευρες επιπτώσεις,  
• να είναι σαφής, απλή και πρακτική για τους χρήστες,  
• να είναι σύµφωνη µε άλλους κανονισµούς και πολιτικές του τοµέα που αφορά 

στο παρόν έργο. 
Το Σχέδιο Νόµου αναµένεται να άρει τις ασάφειες στους τοµείς που αφορά, να 
βελτιώσει το ισχύον πλαίσιο καθώς να ενσωµατώσει αποφάσεις και ρυθµιστικά 
κείµενα, ενώ  

• θα περιορίσει τις ερµηνευτικές συγχύσεις,  
• θα ενισχύσει την εποπτεία της ορθής τήρησης των νόµων 
• θα βελτιώσει το επίπεδο δικαστικής προστασίας του πολίτη 
• θα συµβάλει στην ολοκληρωµένη προσέγγιση αντιµετώπισης της 

παραβατικότητας σε όλες τις δυνατές εκφάνσεις της. 
Για την εκπόνηση των προαναφερθέντων προτάσεων, θα εξεταστούν κατά 
προτεραιότητα οι εξής θεµατικές ενότητες: 

1. Εκπόνηση και εφαρµογή ∆ιαχειριστικών µελετών 
2. Επαύξηση των προστατευτικών λειτουργιών των δασών 
3. Συντονισµός και εφαρµογή της δασικής πολιτικής 
4. Προστασία ∆ασών 
5. Επεµβάσεις / αλλαγές χρήσης 
6. ∆ασική ιδιοκτησία 
7. Θήρα / ∆ιαχείριση άγριας πανίδας 
8. ∆ασικοί χάρτες 
9. Αναδασώσεις 
10. Φυτοπροστασία / Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος 
11. Μη ξυλώδη προϊόντα 
12. Ιδιωτική δασοπονία 
13. ∆ασικές βιοµηχανίες 
14. ∆ασικά έργα 

Επίσης θα εξεταστούν όσα ζητήµατα προκύψουν στα αρχικά στάδια υλοποίησης του 
έργου. 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ



ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

19 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
 

 

 

Μετά την παραλαβή των παραδοτέων της ενότητας από την αρµόδια επιτροπή, ο 
Ανάδοχος θα θέσει τις προτεινόµενες ρυθµίσεις σε δηµόσια διαβούλευση, µε σκοπό 
την έγκαιρη ενηµέρωση και συµµετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων 
και κάθε ενδιαφερόµενου.  
Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας θα διατυπωθεί συγκεκριµένο σχέδιο 
δράσης για την υλοποίηση της αναµόρφωσης, µε αναφορά στις αναγκαίες διοικητικές 
ενέργειες και προσαρµογές. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Κατάρτιση Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Σκοπός της ενότητας, είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Νόµου (Κώδικας), το οποίο θα 
βασιστεί στα ευρήµατα των προηγούµενων Ενοτήτων σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη µεθοδολογία. Το προσχέδιο Νόµου θα εισάγει τη βάση για την 
αποσαφήνιση των βασικών διατάξεων του τοµέα πολιτικής, όπως αυτά θα έχουν 
συλλεχθεί, ταξινοµηθεί και αξιολογηθεί.  
Για την κατάρτιση του προσχεδίου Νόµου θα ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι 
νοµοτεχνικοί κανόνες, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την 
Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας, που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή 
Κωδικοποίησης (Ν. 3133/2003 ΦΕΚ Α 85).  
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κωδικοποίησης, o Ανάδοχος, θα 
συνεργαστεί µε την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, καθώς και µε τους καθ’ ύλην 
αρµόδιους φορείς. 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα προετοιµάσει και θα διενεργήσει διαβούλευση επί του Σχεδίου 
Νόµου. Η διαβούλευση που θα διενεργηθεί θα πρέπει να είναι συστηµατική και να 
περιλαµβάνει όλους τους χρήστες και αποδέκτες των ρυθµίσεων, προκειµένου αυτοί 
να διατυπώσουν  προτάσεις, διορθώσεις, κ.λπ. επί του κειµένου του κώδικα. 
Για την κατάρτιση του προσχεδίου θα τηρηθεί πιστά ο κανόνας για την ενότητα της 
κωδικοποιούµενης ύλης. Οι νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις, που θα 
κωδικοποιούνται, πρέπει να είναι συναφείς ως προς το αντικείµενό τους, όπως 
άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγµα (άρθρο 74 παρ. 5 εδάφ. τρίτο). Αυτό σηµαίνει 
ότι τυχόν µη συναφείς («σχετικές») διατάξεις των κωδικοποιούµενων νοµοθετικών 
και κανονιστικών πράξεων πρέπει να επισηµαίνονται αλλά να µην περιλαµβάνονται 
στο κείµενο του κώδικα. Όπως είναι ευνόητο, οι διατάξεις αυτές θα εξακολουθούν να 
ισχύουν αυτόνοµα, ως ισχύουν σήµερα. Ως προς τη διάρθρωση του προσχεδίου του 
κώδικα θα τηρηθούν τα προβλεπόµενα στο Εγχειρίδιο για την Κωδικοποίηση. Ως προς 
το περιεχόµενο, ο Ανάδοχος θα έχει υπόψη του ότι, κατά τη διατύπωση των άρθρων 
του προσχεδίου του κώδικα, θα πρέπει να ακολουθούνται, ως αρχές, οι έννοιες της 
συντοµίας, της σαφήνειας και της περιεκτικότητας. 
Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, ο Ανάδοχος, θα εκπονήσει  
� συνολική αποτίµηση των Κανονιστικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε το Ν. 

4048/2012 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-02-2012) «Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές, 
∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης». 
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� Έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης όπου παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα 
τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν µέρος στη διαβούλευση και 
τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους ή µη στις τελικές διατάξεις. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 

Βασικός στόχος της Ενότητας είναι η ενηµέρωση και συµµετοχή των δηµοσίων 
φορέων, των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόµενου, σχετικά µε 
τη νοµοθετική πρωτοβουλία και τις σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
Ειδικοί στόχοι είναι: 

• η ενηµέρωση των στελεχών της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών και των 
αποκεντρωµένων διοικήσεων για το νέο Κώδικα. 

• η δηµοσιότητα και ενηµέρωση του κοινού, καθώς και η ευαισθητοποίησή του 
για τα αποτελέσµατα των ενεργειών της πράξης, 

• ενηµέρωση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται, µέσω 
της υλοποίησης του έργου, στους υπαλλήλους της Ειδικής Γραµµατείας 
∆ασών και άλλων φορέων αλλά και τους πολίτες. 

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσµάτων της πράξης, όπως 
θα έχουν προβλεφθεί στην Ενότητα 0, µπορεί να περιλαµβάνουν: 

- ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή των αποτελεσµάτων της πράξης. 
- ∆ιανοµή έντυπων και ηλεκτρονικών ενηµερωτικών φυλλαδίων αναφορικά µε 

τα αποτελέσµατα του έργου. 
- Καταχώρηση σχετικών ανακοινώσεων στον τύπο κ.λπ. 
- Αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και άλλων µέσων επικοινωνίας. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις οριστικοποιηµένες προτάσεις για το σχέδιο κωδικοποίησης, 
θα πραγµατοποιηθούν και οι αντίστοιχες ενέργειες δηµοσιότητας και διάχυσης των 
ωφελειών της πράξης, οι οποίες θα αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της 
εφαρµογής στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρύ κοινό. 
 
2.2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 0:  Οργάνωση και διοίκηση έργου 

Π 0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου 
Π 0.2 Τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Καταγραφή και συγκέντρωση της Υφιστάµενης Νοµοθετικής 
και Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νοµολογίας  

Π 1.1 Συλλογή της δασικής νοµοθεσίας 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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Π 1.2 Ειδικές συλλογές νοµοθεσίας σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
οµαδοποίησης των διατάξεων. Οι ειδικές συλλογές θα είναι τουλάχιστον 
δώδεκα (12). 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων δασικής νοµοθεσίας και 
λογισµικού διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών  

Π 2.1 Σχεδιασµός και ανάπτυξη της Βάσης ∆εδοµένων δασικής νοµοθεσίας  
Π 2.2 Ανάπτυξη λογισµικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης 
Π 2.3 Εγκατάσταση των Π2.1 και Π2.2 (Μετάπτωση δεδοµένων, Έλεγχοι, 
∆οκιµές, Αξιολόγηση, Πιλοτική / Παραγωγική Λειτουργία) 
Π 2.4 Εκπαιδευτικό σεµινάριο διαχειριστών του συστήµατος 
Π 2.5 Εγγύηση και συντήρηση  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των διατάξεων και ∆ιάγνωση Αναγκών 

Π 3.1 Έκθεση αναγκών βελτίωσης της δασικής νοµοθεσίας  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις Ρυθµιστικού Πλαισίου  

Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών 
επιπτώσεων (σε τουλάχιστον είκοσι επιµέρους θεµατικές ενότητες) 
Π 4.2. Προτάσεις εφαρµογής 
Π 4.3. ∆ιενέργεια διαβούλευσης  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Κατάρτιση Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Π 5.1 Σχέδιο Κώδικα και Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου Νόµου, που θα 
περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια µέρη: 

- Γενικά περί του Κώδικα (Αιτιολογική έκθεση) 
- Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόµου 
- Σχέδιο Νόµου 
- Καταργούµενες διατάξεις 
- Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόµου (Νέου ∆ασικού Κώδικα) 
- Αξιολόγηση Κανονιστικών Επιπτώσεων του παραγόµενου κώδικα. 

Π 5.2 Έκθεση Απολογισµού ∆ιαβούλευσης 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 

Π 6.1 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για στελέχη των κεντρικών και 
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών 
Π 6.2 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς 
(πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λπ.) για τα αποτελέσµατα της πράξης  
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Π 6.3 Υλικό προβολής και προώθησης (παραγωγή και διανοµή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού) των αποτελεσµάτων της πράξης  
 

2.3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Το έργο του Αναδόχου λογίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και 
διαρκεί συνολικά για 18 Μήνες. Η συνολική διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί 
µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού. 
Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση υλοποίησης των ακόλουθων 
τµηµατικών παραδόσεων: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0  Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση Έργου 

Π 0.1 Μεθοδολογία 

υλοποίησης έργου 

Τρεις (3) εβδοµάδες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 0.2 Τριµηνιαίες εκθέσεις 

προόδου 
Ανά τρίµηνο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Καταγραφή 
και Συγκέντρωση της 
Υφιστάµενης 
Νοµοθετικής και 
Κανονιστικής ύλης και της 
σχετικής Νοµολογίας  

Π 1.1 Συλλογή της δασικής 

νοµοθεσίας 

Έξι (6) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 1.2 Ειδικές συλλογές 
νοµοθεσίας  

Έξι (6)µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ανάπτυξη 
βάσης δεδοµένων δασικής 
νοµοθεσίας και 
λογισµικού διαχείρισης 
και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Π 2.1 Σχεδιασµός και 
ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων 

δασικής νοµοθεσίας  

∆ύο (2)µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.2 Ανάπτυξη λογισµικού 
διαχείρισης, αναζήτησης και 
παρουσίασης 

∆ύο (2)µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.3 Εγκατάσταση των (Π 
2.1) και (Π 2.2.), µετάπτωση 
δεδοµένων, Έλεγχοι, ∆οκιµές, 
Αξιολόγηση και Πιλοτική / 
Παραγωγική Λειτουργία  

Έξι (6) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.4 Εκπαιδευτικό σεµινάριο 

διαχειριστών του συστήµατος 

Έξι (6) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.5 Εγγύηση και 

συντήρηση  

Έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 
(παράδοση του συµβολαίου 
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εγγύησης και συντήρησης) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση 
των ∆ιατάξεων και 
∆ιάγνωση Αναγκών 

Π 3.1 Έκθεση αναγκών 
βελτίωσης της δασικής 
νοµοθεσίας  

Έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις 
Ρυθµιστικού Πλαισίου  

Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης 
και συνοδευτικές αναλύσεις 

κανονιστικών επιπτώσεων  

Εννέα (9) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 4.2. Προτάσεις εφαρµογής 
Εννέα (9) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 4.3. ∆ιενέργεια 

διαβούλευσης  

∆ώδεκα (12) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Κατάρτιση 
Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Π 5.1 Σχέδιο Κώδικα 
∆εκαεπτά (17) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 

Π 5.2 Έκθεση Απολογισµού 
∆ιαβούλευσης 

∆εκαεπτά (17) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: 
Ευαισθητοποίηση και 
ενηµέρωση 

Π 6.1 Τρεις ηµερίδες 
(τουλάχιστον) για στελέχη 
δασικών υπηρεσιών 

∆εκαοκτώ (18) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης 

Π 6.2 Τρεις ηµερίδες 
(τουλάχιστον) για λοιπούς 

εµπλεκόµενους φορείς  

∆εκαοκτώ (18) µήνες από 

την υπογραφή της σύµβασης 

Π 6.3 Υλικό προβολής και 

προώθησης  

∆εκαοκτώ (18) µήνες από 

την υπογραφή της σύµβασης 

 
2.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 15%. 
 
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 
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- του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτά (1.256.097,56 €)  χωρίς Φ.Π.Α. 23%  

και επιµερίζεται ως εξής: 
 
� για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης): 

- 950.769,23 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
- 773.002,44 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

� για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 
- 356.538,46 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
- 289.907,32 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

� για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 
- 237.692,31 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
- 193.187,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ανά πάσα στιγµή, να διακόψει την εκτέλεση της 
Σύµβασης, αιτιολογηµένα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο.  
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του 
παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός 
του για το υπόλοιπο ποσό.  
Είναι δυνατή η σύναψη συµβάσεων, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε προσφυγή σε 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης, όταν οι συµβάσεις αυτές: 
α) σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 4, εδάφιο (α) του Π.∆. 60/2007, αφορούν σε 
υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη 
προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση 
γίνεται στον οικονοµικό φορέα – Ανάδοχο που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την 
υπηρεσία αυτή, εφόσον οι υπηρεσίες είτε δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική 
άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα 
προβλήµατα για την Αναθέτουσα Αρχή, είτε µπορούν να διαχωρισθούν από την 
εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, πλην όµως είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
ολοκλήρωση της.  
β) σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 4, εδάφιο (β) του Π.∆. 60/2007, έχουν ως 
αντικείµενο νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών 
που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε το 
αντικείµενο 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. 
Η πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται µε βάση 
τις κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται.  
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Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική 
σύµβαση, τότε, η πρόσθετη αµοιβή, θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
Προσφυγή στις παραπάνω διαδικασίες (α & β) επιτρέπεται µόνο επί µια τριετία µετά 
τη σύναψη της αρχικής σύµβασης. 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο παρών ανοικτός, δηµόσιος, διεθνής διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή 
Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ» του Ε.Π.  
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» και συγκεκριµένα στους Άξονες 
Προτεραιότητας 1, 2 και 3. 
 
2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο παρών Ανοιχτός δηµόσιος διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Επίσης εφαρµόζονται, 
αναλογικά, οι διατάξεις του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 
150/Α) και του Π.∆. 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 
«∆ιαχείριση, 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 ∆ασών και της Γενικής Γραµµατείας του 
ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων) και την απόφαση 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού µε Α.Π. 135468/20-06-2012. 
 
3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής – Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων. 
Ταχ. ∆/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 
Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα 
Πληροφορίες: Γιώργος Παπαθανασίου  
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Τηλ.: 213 1500961 και 213 1500954 
Fax: 213 1501 045 
Email: g.papathanasiou@mou.gr και eysped@mou.gr  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆.) και η παραλαβή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Η καταληκτική 
προθεσµία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού είναι η 11η Σεπτεµβρίου 
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄πµ. 
Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή 
της. 
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν και παραδώσουν στην 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την 
Προκήρυξη, για την περίπτωση που προκύψει ανάγκη αποστολής τυχόν 
συµπληρωµατικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν, άµεσα, το αντίτυπο της 
Προκήρυξης που παραλαµβάνουν, από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα 
περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. και να 
ζητήσουν νέο, πλήρες αντίγραφο. Ενδεχόµενες προσφυγές κατά της νοµιµότητας του 
∆ιαγωνισµού, µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 
της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=759&language=el-GR.  
H Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆., αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί, σε καµία 
περίπτωση, να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των κειµένων, που 
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (website).  
Το κείµενο της Προκήρυξης έχει αναρτηθεί 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. Επίσης, σύµφωνα µε το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ» είναι αναρτηµένη και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή 
τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο 
της παρούσας Προκήρυξης µέχρι και την 12η ηµέρα πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 30η Αυγούστου 2012, ηµέρα 
Πέµπτη. H Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆., θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους 
έχουν παραλάβει τη Προκήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. 
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆.  
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τις διευθύνσεις: g.papathanasiou@mou.gr 
και eysped@mou.gr, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους 
υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε 
επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η 
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
Σε κάθε περίπτωση, µετά την κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών, 
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
φυσικών ή/και νοµικών προσώπων που: 
 
� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 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 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) 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 Σ.∆.Σ. ή  

� είναι εγκατεστηµένα 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.∆.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. 
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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. 
 

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν, «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  
 
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
 

� Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής. 
� Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
� Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
� Όσοι έχουν κηρυχθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, έκπτωτοι από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα  
� Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 
� Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 

Άρθρο 43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
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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 10ης Ιουνίου 
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 έχουν υποστεί αντίστοιχες µε 
τις παραπάνω κυρώσεις. 

� Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που, οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

� Όσα πρόσωπα µετέχουν αυτόνοµα ή σε ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 
περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζοµένων. 

 
6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά τους, έγγραφο υποβολής προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον 
φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του), µε το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς 
της προσφοράς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική παράγραφο 11.3 και θα 
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου ή όλων των 
υποψηφίων αναδόχων, σε περίπτωση ένωσης (ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου τους). 
Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
Συµµετοχής, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο φάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο   
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

6.2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες: 
Α. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

i. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του 
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υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου Τοµέα.  

ii. συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του 
είναι ακριβή. 

iii. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή 
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της. 

iv. δεν έχει κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την 
παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές, 
σχετικά µε την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του. 

v. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του 
ιδιότητα, που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο 
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

vi. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων και ούτε θα 
υποβάλλει στο µέλλον προσφορά σε διαγωνισµό που µπορεί να τον 
οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, για παράδειγµα:  Ι) 
υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε πρόγραµµα, στο οποίο ο 
προσφέρων έχει συµµετάσχει άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία εκ των 
προτέρων, ενδιάµεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς 
σε έργο, στο οποίο έχει συµµετάσχει άµεσα ή έµµεσα στη διαδικασία 
σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, µε βάση το άρθρο 94 
του Κανονισµού 1605/02 του Συµβουλίου. 

vii. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα 
προσκοµίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 
Αρχής, τα επιµέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

viii. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, 
επίσης, ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών/νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 
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ix. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

x. Είναι, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της 
στο ταχυδροµείο, εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο / 
επαγγελµατικό µητρώο, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα 
στα Μητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 
ενώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελµά τους). 

Β. ο/οι «εξωτερικοί συνεργάτες», όταν  προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν 
εξωτερικοί συνεργάτες (µη µόνιµο προσωπικό του Υποψηφίου), θα δηλώνουν 
ότι: 
το έργο (αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτό τελεί εν γνώσει τους. 
 
Γ. ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου Αναδόχου (σηµ.: 
εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές 
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται 
για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), και το φυσικό πρόσωπο, στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει ότι: 

i. δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, µε ισχύ δεδικασµένου, για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 

ii. δεν έχει/είχε συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διαπράξει 
δωροδοκία, απάτη και προβεί σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ, β) στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και το άρθρο 3 παρ. 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΕΑ του Συµβουλίου της ΕΕ γ) στο άρθρο 1 
της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

iii. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
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χρεοκοπίας. 

6.3. Τα Νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους. 
Συγκεκριµένα εάν ο προσφέρων είναι 
Α. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

i. ΦΕΚ σύστασης, 

ii. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού 
προσώπου, µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), καθώς και το σχετικό ΦΕΚ 

iii. ΦΕΚ, στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. ή απόφαση εταίρων 
περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου 

iv. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί το µέγιστο (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών 

Β. Ο.Ε. και Ε.Ε.: 

i. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µαζί µε τις, µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, τροποποιήσεις του 

ii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί το µέγιστο (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένα, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό 

Γ. Ένωση / Κοινοπραξία: 

i. Για κάθε µέλος της κοινοπραξίας όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό / νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ii. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του 
µέλους: 

1. Στην Ένωση / Κοινοπραξία 
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2. Στον παρόντα διαγωνισµό 

iii. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

1. να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

2. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το τµήµα του 
φυσικού και το ποσοστό του οικονοµικού αντικειµένου του 
Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
στο σύνολο της Προσφοράς 

3. να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη 
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

4. να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης 
προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
και των µελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

5. να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου 

6.4. Προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία ο υποψήφιος: α) θα 
δεσµεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των  
µετοχών του µέχρι φυσικού προσώπου, β) θα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά του Ν. 
3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός της προθεσµίας που θα 
καθορίζει η έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ότι προτίθεται να τον 
ανακηρύξει ανάδοχο, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 20467/02.9.2009 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣ/ΓΓ Επικοινωνίας –ΓΓ Ενηµέρωσης µε θέµα: «Εγκύκλιος για την 
εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005. 

6.5. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου 
∆ιοικητικού Οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή κάθε µέλους-νοµικού 
προσώπου της ένωσης, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου 
Αναδόχου φορέα στο διαγωνισµό (πλην µονοπρόσωπων εταιριών), στο οποίο 
µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού 
και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής 
γλώσσας, ως αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από 
ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου 
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για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των 
συµµετεχουσών εταιριών. 

 
7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, 
οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο 
µε τίτλο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», λαµβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 
 

7.1. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα 
κατακυρωθεί το έργο, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (δηλαδή υπεξαίρεση, 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία) 
και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007). Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.2. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.4. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
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να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης 
σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του Kαν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας 
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.  
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.7. 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου / 
Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης  

7.8. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 
από αυτόν προσωπικό.  

7.9. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

7.10. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.11 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
µέσω αντιπροσώπου 

7.12 

Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών των νοµικών 
προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66) 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 
4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. 

 
8. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά, προσκοµίζονται ισοδύναµα έγγραφα που 
προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρµόδιες δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών. 

3. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του φακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 

4. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκοµίζονται µε 
νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.  

5. Για τους Συνεταιρισµούς, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση Βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα. 
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6. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού 
Προσώπου / Επιτηδευµατία.  

7. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:  
� Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής ή/και Κατακύρωσης). 
� Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που 
της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές.  

� Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας,  για οποιονδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι 
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει 
όλα τα έννοµα αποτελέσµατα µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξεταστεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θ αποφασίσει σχετικά. Στην 
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη 
δεν επαρκούν ώστε να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν Αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού αλλά πλέον δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο Αντικαταστάτης θα πρέπει να εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
του νοµικού προσώπου στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την 
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν τυπικές 
ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η, µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων δικαιολογητικών. 
 
9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, 
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προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία στο Φάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
 

9.1 ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
� 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 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 ∆ήλωση 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). 
 
9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
� 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Φ.Π.Α., δηλαδή αποδεδειγµένη 
ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία 
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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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι δυνατόν, 
στο 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: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµεροµηνία) 
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- 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 ∆ιεθνές επίπεδο.  
• Ένα νοµικό µε δεκαπενταετή εµπειρία σε θέµατα δικαίου περιβάλλοντος σε 

Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές 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.  
• ∆ύο 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. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
 

Α/Α 
Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου 

Θέση στην Οµάδα 
Έργου 

Ανθρωποµήνες 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
(%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Πίνακας των εµπειρογνωµόνων/εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου 
που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:    
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εµπειρογνώµονα  
Θέση στην Οµάδα 

Έργου 
Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

(%) 

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, να καταθέσει 
νόµιµα θεωρηµένες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των εµπειρογνωµόνων/εξωτερικών 
συνεργατών, µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και 
δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, 
έως το πέρας της διάρκειας του έργου. 

 
9.3 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
� Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις 

επί των ανωτέρω (9.1 & 9.2) και εκείνος υποχρεούται να τις δώσει, επί ποινή 
αποκλεισµού, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού 
αιτήµατος. 

� Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία τα 
απαιτούµε δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα µε τη φύση τους, 
χωριστά για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την 
Ένωση / Κοινοπραξία. 
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� Στοιχεία που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 

 
10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει, υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού, να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της οποίας το 
ποσό 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 €). 
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 ∆ηµόσιες 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.  

� Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι Α. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει, προ της 
υπογραφής της Σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει 
εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του 
στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Γενικής Γραµµατείας ΥΠΕΚΑ - Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆., µετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης.  
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 
µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο 
του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και 
µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων επιστρέφονται µέσα σε 
πέντε(5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή µέσα από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 
Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
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11. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
11.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
11.1.1 Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την 11η Σεπτεµβρίου 2012, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 10.00’ πµ. 
11.1.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

11.1.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα 
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

11.1.4 Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Προκήρυξης, δεν 
αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και την 
Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς 
προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

11.1.5 Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί 
αποδείξει. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στην Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων, Ταχ. ∆/νση: 
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα, µε τη µορφή ενός 
ενιαίου και σφραγισµένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήµατος. Κατά την 
υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων.  

 
Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά (συστηµένη). Ισχύει όµως µόνο 
στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 
 

11.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

11.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική 
Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
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συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα και φέρουν 
θεώρηση σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης του 1961 και τις διατάξεις του 
Ν. 1497/84 (ΦΕΚ Α’ 188). 

11.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν 
διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία 
εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα µονογράψει τις 
διορθώσεις, κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 

11.2.3 Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 
11.2.4 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.  

 
11.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
11.3.1 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. 

11.3.2 Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες. 
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών 
τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 
δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

11.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

11.3.4 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά 
τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή 
µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα σε: 
� έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
� κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 
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11.4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

11.4.1 Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που 
πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Οι 
προσφορές µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην ίδια διεύθυνση 
(της Αναθέτουσας Αρχής). Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδροµικώς θα 
παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η εγγραφή στο 
πρωτόκολλο εισερχοµένων της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία της προσφοράς, λόγω µεγάλου όγκου, δεν είναι 
δυνατό να τοποθετηθούν σε ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … από …» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

11.4.2 Όλοι οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 
διεύθυνση του  προσφέροντος. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, 
θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία 
(επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και 
ηλεκτρονική διεύθυνση) του εκπροσώπου τους. 
Επίσης όλοι οι φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προκήρυξη Α.Π. 135468/20-06-2012 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 
της πράξης:  

«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ»  

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013» (ΕΠ∆Μ) 

για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 3) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …/…/2012 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 
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11.4.3 Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
επιµέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: 

� Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής όπως αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 6 
του ΜΕΡΟΥΣ Β' της παρούσας. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει δύο (2) 
υποφακέλους, έναν µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και έναν µε 
αντίγραφα αυτών. 

� Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει την Τεχνική Προσφορά 
όπως περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο 11.5 της παρούσας. Ο 
φάκελος θα περιλαµβάνει δύο (2) υποφακέλους, έναν µε την Τεχνική 
Προσφορά µε την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και µονογραφή από τον εκπρόσωπο 
του υποψηφίου Αναδόχου σε κάθε σελίδα της και έναν µε την Τεχνική 
Προσφορά, που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά 
υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση που υπάρχουν µεταξύ τους 
διαφορές. Στον υποφάκελο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» θα περιλαµβάνεται η Τεχνική 
Προσφορά και σε ηλεκτρονική µορφή (µη επαναεγγράψιµο CD).  

� Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει την Οικονοµική 
Προσφορά όπως περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο 11.6 της 
παρούσας. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει δύο (2) υποφακέλους, έναν µε την 
Οικονοµική Προσφορά µε την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και µονογραφή από τον 
εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου σε κάθε σελίδα της και έναν µε την 
Οικονοµική Προσφορά, που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη 
Οικονοµική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση που 
υπάρχουν µεταξύ τους διαφορές. Στον υποφάκελο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» θα 
περιλαµβάνεται η Οικονοµική Προσφορά και σε ηλεκτρονική µορφή (µη 
επαναεγγράψιµοCD).  
 

- Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των στοιχείων που αποτυπώνονται εγγράφως 
και αυτών που περιλαµβάνονται σε ηλεκτρονική µορφή, επικρατέστερη είναι η 
έντυπη µορφή. 

- Η αρίθµηση και σφράγιση των σελίδων, ανά φάκελο κρίνεται απαραίτητη. 
 

11.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται σε δύο µέρη τα περιεχόµενα των 
οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 

Το πρώτο µέρος θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την πρόταση 
του υποψήφιου Αναδόχου και απαντούν στις απαιτήσεις που τίθενται στις 
παραγράφους 2.1 Αναλυτική Περιγραφή Έργου και 2.2 Παραδοτέα του Α’ 
Μέρους της παρούσας διακήρυξης και 12.4 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 
(Οµάδα Κριτηρίων Αj) του Β΄ Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
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Σε διακριτό κεφάλαιο θα παρουσιάζονται τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν ανά 
ενότητα του έργου (πχ. εφαρµογές, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα, πρόσβαση 
σε νοµικές βάσεις δεδοµένων, υποδοµή που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, έρευνα 
γραφείου, επιτόπια έρευνα κ.λπ.) 

Επίσης, θα περιλαµβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την 
αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου, την πρότασή του και απαντά στις επιµέρους 
απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη και τα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης. 

H Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου θα πρέπει να αναλύεται ανά ενότητα και 
παραδοτέο, ως εξής:  

ΕΝΟΤΗΤΑ 0  Οργάνωση και διοίκηση έργου 

Π 0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου 

Π 0.2 Τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Καταγραφή και συγκέντρωση της Υφιστάµενης Νοµοθετικής 
και Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νοµολογίας  

Π 1.1 Συλλογή της δασικής νοµοθεσίας 

Π 1.2 Ειδικές συλλογές νοµοθεσίας σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή, βάσει 
οµαδοποίησης των διατάξεων. Οι ειδικές συλλογές θα είναι τουλάχιστον έντεκα (11). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Π 2.1 Σχεδιασµός και ανάπτυξη της Βάσης ∆εδοµένων δασικής νοµοθεσίας  

Π 2.2 Ανάπτυξη λογισµικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης 

Π 2.3 Εγκατάσταση των Π 6.1 και Π 6.2 (Μετάπτωση δεδοµένων, Έλεγχοι, ∆οκιµές, 
Αξιολόγηση και Πιλοτική / Παραγωγική Λειτουργία) 

Π 2.4 Εκπαιδευτικό σεµινάριο διαχειριστών του συστήµατος 

Π 2.5 Εγγύηση και συντήρηση  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των διατάξεων και ∆ιάγνωση Αναγκών 

Π 3.1 Έκθεση αναγκών βελτίωσης της δασικής νοµοθεσίας  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις Ρυθµιστικού Πλαισίου  

Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων 
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(σε τουλάχιστον είκοσι επιµέρους θεµατικές ενότητες) 

Π 4.2. Προτάσεις εφαρµογής 

Π 4.3 ∆ιενέργεια διαβούλευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Κατάρτιση Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Π 5.1 Σχέδιο Κώδικα και Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου Νόµου, που θα περιλαµβάνει τα 
παρακάτω κύρια µέρη: 

- Γενικά περί του Κώδικα  

- Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόµου 

- Σχέδιο Νόµου 

- Καταργούµενες διατάξεις 

- Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου Νόµου (Νέου ∆ασικού Κώδικα) 

- Αξιολόγηση Κανονιστικών Επιπτώσεων του παραγόµενου κώδικα. 

Π 5.2 Έκθεση Απολογισµού ∆ιαβούλευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 

Π 6.1 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για στελέχη των κεντρικών και περιφερειακών 
δασικών υπηρεσιών 

Π 6.2 Τρεις ηµερίδες (τουλάχιστον) για λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς (πολίτες, 
επιχειρήσεις, κ.λπ.) για τα αποτελέσµατα της πράξης  

Π 6.3 Υλικό προβολής και προώθησης (παραγωγή και διανοµή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού) των αποτελεσµάτων της πράξης  

Β. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 

Το δεύτερο µέρος θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της πρότασης του υποψήφιου 
Αναδόχου που αφορούν στο χρονοπρογραµµατισµό, την οργάνωση και διοίκηση του 
έργου και την απασχόληση της οµάδας έργου. 

Τα στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που τίθενται στις 
παραγράφους 2.3 Αναλυτική Περιγραφή Έργου του Α’ Μέρους της παρούσας 
διακήρυξης και 12.4 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Οµάδα Κριτηρίων Βj) του Β΄ 
Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
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Επίσης, θα περιλαµβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την 
πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα διακήρυξη και τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Στο δεύτερο µέρος της Τεχνικής προφοράς θα πρέπει να συµπεριληφθούν: 

Α. Ο αναλυτικός χρονοπρογραµµατισµός παρεχοµένων υπηρεσιών µε 
αναφορά στο προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, τον επιµερισµό των 
εργασιών και την έγκαιρη προετοιµασία των παραδοτέων του Έργου, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν: 

- τις χρονικές και διαδικαστικές αλληλουχίες µεταξύ των επιµέρους εργασιών, 
τις γενικές απαιτήσεις του έργου, τις απαραίτητες εγκρίσεις και τον 
απαιτούµενο χρόνο για διαβούλευση  

- τη διάγνωση κινδύνων υλοποίησης του έργου και τις προτάσεις αντιµετώπισής 
τους. 

- τη δυνατότητα άµεσης προσαρµογής του χρονοπρογραµµατισµού των 
εργασιών του Αναδόχου, µε βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου. 

Β. Σχήµα Οργάνωσης και διοίκησης Έργου µε αναλυτική περιγραφή της δοµής 
και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών, που θα εµπλακούν στο έργο, και σαφή 
αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. 

Γ. Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης και διαθεσιµότητας Οµάδας έργου: 

Κατάλογος στελεχών και εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι προτείνονται για τη στελέχωση 
της Οµάδας Έργου, µε αναφορά, για κάθε στέλεχος χωριστά, στο ρόλο τους, το 
εύρος εµπλοκής τους στην υλοποίηση του Έργου και τα ειδικά καθήκοντα που, κατά 
περίπτωση, αναλαµβάνουν,. 

Τρόπος υλοποίησης της προτεινόµενης µεθοδολογίας από τα µέλη της Οµάδας 
Έργου. 

Συµπληρωµένος Πίνακας, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης 
καθενός από τα Μέλη της Οµάδας Έργου. 

Ονοματεπώνυμο 
Επωνυμία 

Εταιρίας 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση στο 

Έργο σε 

ανθρωπομήνες 
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   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

Όπου συµπληρώνεται : 

• Στην 1η στήλη «Ονοµατεπώνυµο»: το ονοµατεπώνυµο κάθε προτεινόµενου 
στελέχους της Οµάδας Έργου (το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα των 
Εµπειρογνωµόνων), 

• Στη 2η στήλη «Εταιρία»: η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος του 
υποψηφίου Αναδόχου, (αν πρόκειται για ένωση εταιριών σε ποιά από τις 
συµµετέχουσες εταιρίες). Για τους Εµπειρογνώµονες θα σηµειώνεται η 
επωνυµία της εταιρίας του υποψηφίου Αναδόχου ή του µέλους της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας µε το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία. 

• Στην 3η στήλη «Θέση στην Οµάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας Έργου  

• Στην 4η στήλη  «Αρµοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρµοδιότητες και τα 
βασικά καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Οµάδα Έργου  

• Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωποµήνες» αναφέρονται οι 
ανθρωποµήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύµφωνα µε την 
πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου. 

Πίνακας αναλυτικής κατανοµής του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά είδος 
εργασίας, εκφρασµένος σε µήνες. Επίσης, ο ανθρωποχρόνος θα πρέπει να 
συσχετίζεται: 

µε συγκεκριµένες υπο-οµάδες και µέλη που αναλαµβάνουν την εκτέλεση των 
επιµέρους εργασιών. 

• µε συγκεκριµένα πακέτα εργασίας και παραδοτέα.  

 
11.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
1. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει 

συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα έντυπα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της 
παρούσας προκήρυξης.  

 
2. Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 
- Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία 

θα διατυπώνονται, ολογράφως και αριθµητικά, σε ευρώ (€). Στις τιµές θα 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ



ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

51 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
 

 

 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

- Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναγράφει 
τον ΦΠΑ που τις επιβαρύνει, ως ποσοστό (%) και ως ποσό (ολογράφως και 
αριθµητικά). Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενη 
υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση.  

- Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για 
κάθε προσφερόµενη υπηρεσία, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 
κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου του Έργου. 
Προσφερόµενη υπηρεσία, που αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά, χωρίς 
τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

- Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
- Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της 

συνολικής τιµής υπερισχύει η τιµή µονάδας.  
- Προσφορά που δε δίνει τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
- Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) 

- Οι τιµές δεν αναπροσαρµόζονται, για οποιονδήποτε λόγω, καθ' όλη τη διάρκεια 
της Σύµβασης ακόµη και σε ενδεχόµενη ανάθεση νέων ή συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το ενδεχόµενο 
απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών. 

 
12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
12.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Η διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών πραγµατοποιείται σε 
τρία στάδια: 
1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς και (εάν 

υπάρχουν) παραρτηµάτων του - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων γίνεται δηµόσια, από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, την ηµέρα λήξης της 
προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή την 11η Σεπτεµβρίου, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30’ στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων, Ταχ. ∆/νση: Ευρυτανίας και 
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Ιτέας 2, Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 
φακέλων δύνανται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, 
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η 
ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», µονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατά φύλλο. 
Οι Φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν 
αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και, αφού σφραγισθούν από την αρµόδια 
Επιτροπή, φυλάσσονται. Ειδικότερα, οι Φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
τοποθετούνται σε νέο, ενιαίο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται 
από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά Συµµετοχής και τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
η οποία αποφαίνεται σχετικά και, µε µέριµνά της, γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των 
Τεχνικών Προσφορών, για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά 
ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς 
τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - στην αρµόδια Επιτροπή, για την αποσφράγισή 
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Οι Φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται. 
Κατά την αποσφράγιση κάθε Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του, κατά φύλλο. 
Η αρµόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύµφωνα µε τη 
παρακάτω παράγραφο 12.4, και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
αποφαίνεται σχετικά και, µε µέριµνά της, γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους η απόφασή της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορισθούν και ο 
τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για 
τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει 
αποδεκτή. 
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3. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τελική 
αξιολόγηση και επιλογή Αναδόχου 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 
αρµόδια Επιτροπή, για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι Φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται., αλλά επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι 
Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί, µαζί µε τους φακέλους των 
αντίστοιχων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  
Κατά την αποσφράγιση κάθε Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του, κατά φύλλο. 
Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής, Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια 
Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση 
ορισµού της. 
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 
τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, κατά φθίνουσα σειρά 
αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόµενος από την αρµόδια 
Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. 
Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
µεριµνά για την κοινοποίηση πρόσκλησης στον αναδειχθέντα ανάδοχο του 
έργου για την προσκόµιση των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (ΜΕΡΟΣ 
Β, παρ. 7 ανωτέρω). 
Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόµενοι 
λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους 
υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο 
των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης), ύστερα 
από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 
προσφορών θα γίνει στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται 
η φωτοαντιγραφή.  
Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου, υποβάλλονται 
στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζοµένους, θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, οφείλει να σηµειώσει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώσει την αρµόδια Επιτροπή κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
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πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια 
Επιτροπή συντάσσει πρακτικά, τα οποία παραδίδει στην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. σε τρία (3) 
όµοια αντίτυπα. 
 
12.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
� Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής, µε βάση 
τα αναφερόµενα κατωτέρω στις παρ. 12.3 και 12.4. 

� Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης, µε βάση τα αναφερόµενα 
κατωτέρω στην παρ. 12.5 

� Κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας 
από οικονοµική άποψη Προσφοράς, µε βάση τον τύπο που αναφέρεται κατωτέρω 
στην παρ. 12.6 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά, στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, 
καθώς και τη βαθµολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, τα οποία 
παραδίδει στην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. σε τρία (3) αντίτυπα. 
Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους 
τους συµµετέχοντες. 
 

12.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια τεχνικής 
αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα «ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της παρ. 12.4. 
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 100 έως 110 
βαθµούς. 
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών είναι:  
� 100 βαθµοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούµενες 

προδιαγραφές και 
� η βαθµολογία αυτή αυξάνεται στους 110 βαθµούς, για τις περιπτώσεις 

που υπερκαλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές  
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Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 
Η συνολική βαθµολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς, είναι το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 
 

12.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, θα γίνει µε βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Πίνακας: «ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Αj. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 70% 

Aj1 

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 

35% 

Aj2 

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. 

35% 

Β Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 30% 

Bj1 Χρονοπρογραµµατισµός  10% 

Bj2 Σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου 5% 

Bj3 Απασχόληση και διαθεσιµότητα Οµάδας έργου 15% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Κατά το στάδιο αυτό της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η 
συνολική βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά 
φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 
 

Tj = [Αj + Bj]  
όπου:  

Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β 
για την πρόταση j  

Aj1-2  
Βj1-3 

: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για 
την πρόταση j  

 
Aj=(Aj1X0,35)+(Aj2X0,35) 

 
Bj=(Bj1X0,10)+(Bj2X0,05)+(Bj3X0,15) 

 

 
12.5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το κόστος Οj κάθε προσφοράς, περιλαµβάνει το κόστος παροχής των απαιτούµενων 
υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
Οικονοµική του Προσφορά.  
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 
συνολικό κόστος, χωρίς ΦΠΑ. 
 

12.6 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους, κατά φθίνουσα τάξη, µε 
βάση τον παρακάτω τύπο: 
 
Fj = 0,80 * Tj/Τmax + 0,20 * Omin/Oj 
 
όπου:  

Fj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 
Tj : Το σταθµισµένο άθροισµα της Τεχνικής Αξιολόγησης της 

Πρότασης j (ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης του 
διαγωνιζόµενου) 

Tmax : Η µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία των Τεχνικών 
Προσφορών(η καλύτερη τεχνική βαθµολογία µεταξύ των 
διαγωνιζόµενων) 
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Oj : η τιµή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για την πρόταση j, όπως 
αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά του Υποψηφίου. 

Οmin : Η ελάχιστη προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ(η χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά µεταξύ των διαγωνιζοµένων) 

 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη λαµβανοµένων 
υπόψη µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων µε βάση τον ανωτέρω τύπο. Η πλέον 
συµφέρουσα προσφορά είναι αυτή που θα λάβει µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό 
Αξιολόγησης (Fj.).  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο 
βαθµό τεχνικής αξιολόγησης. 

 

12.7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε 
µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
� Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης των παρ. 5 και 6. 
� Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρ. 7. 
� Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής της παρ.9. 
� Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 
� Χρόνος παράδοσης Έργου ή επιµέρους Παραδοτέων µεγαλύτερος από τον 

προβλεπόµενο. 
� Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
� Προσφορά που αφορά σε µέρος µόνο του έργου και δεν καλύπτει το σύνολο του 

ζητούµενων υπηρεσιών 
� Προσφορά που αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή 

πρόταση που, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά 

� Προσφορά που αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολό της είτε στα 
επιµέρους τµήµατα του έργου 

� Προσφορά που δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν 
συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 

� Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης ή 
παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης. 
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� Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
µικρότερο του 85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των 
αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει 
την υπηρεσία), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. 
Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

� Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους 
σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην 
των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του 
Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 
 

12.8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.∆. καλεί τον 
υποψήφιο ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να 
υποβάλλει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. παρ. 
7 ανωτέρω), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια Επιτροπή.  
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 
λόγο αποκλεισµού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης 
της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα 
Αρχή καλεί τον επόµενο στη σειρά του τελικού Πίνακα Κατάταξης των 
∆ιαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται 
σε όσους δικαιούνται να παρευρίσκονται (οι υποψήφιοι των οποίων 
αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές) στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, αποσφραγίζεται ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. 
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Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης και διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και 
αποφαίνεται σχετικά. 
Μετά από την αποδοχή των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδεται, από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του έργου και 
γνωστοποιείται, µε µέριµνά της, στον Ανάδοχο και τους λοιπούς συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό. 
Η απόφαση κατακύρωσης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 35 του 
Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως 
προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄). 
Στην περίπτωση που το προκηρυσσόµενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 
∆ιαγωνισµού για µέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όµως λιγότερο του 50% επί του 
φυσικού αντικειµένου.  
Για κατακύρωση µέρους του φυσικού αντικειµένου κάτω του ποσοστού αυτού 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του Αναδόχου.  
 

12.9 ΜΑΤΑΙΩΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π∆ 118/2007, 
διατηρεί το δικαίωµα, κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν, να 
µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να τον 
επαναλάβει, µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, ιδίως: 
 

i. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

ii. εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  
iii. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού,  

iv. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.  
 

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

12.10 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
∆ιοικητικές Προσφυγές/Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07, καθώς και για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
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προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30-9-2010) «∆ικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του  Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), και εξετάζονται από την 
αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 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 Π.∆. 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/30-09-2010), 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). 
 
13. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
13.1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
13.1.1 Μετά την απόφαση κατακύρωσης και µε σχετική ανακοίνωσή της, η 

Αναθέτουσα Αρχή, καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
αυτή, όµως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται µετά 
από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
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ανακοίνωσης. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, µε βάση 
τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και την 
Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο 
της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της, εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη 
Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται 
υπόψη, κατά σειρά ισχύος, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα 
προκήρυξη, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων 
του Π.∆. 118/2007. Το παράρτηµα IV – ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας προκήρυξης. 

13.1.2 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 ∆ηµοσίων 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.∆. 118/2007, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. Παράρτηµα Ι. Β.). 
Η Εγγύηση Συµµετοχής, που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε 
η Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων 
τους επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές από την ηµεροµηνία 
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται µε 
εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλοµένους. 

13.1.3 Ο Ανάδοχος µπορεί να ορίζει άλλον Εκπρόσωπό του (πλην του νοµίµου 
εκπροσώπου) και να τον εξουσιοδοτεί, µε ειδικό πληρεξούσιο, να υπογράψει 
τη Σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 
κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε 
τη Σύµβαση (π.χ. λήψη πληρωµών κ.α.). 
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13.1.4 Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης στην 
ανωτέρω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο από 
την ανάθεση και καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του 
και µπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόµενο κατά σειρά 
κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισµού.  
Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, µπορεί να 
επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

� Παράδοση του έργου, σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, είτε από τους 
υπόλοιπους υποψηφίους Αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή 
είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 
πραγµατοποιείται νέα παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε 
βάση κάθε στοιχείο και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

� Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου 
γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, 
της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά 
περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά, που τυχόν προκύπτει, από την τροποποίηση των σχετικών 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς 
καταλογισµό ποσό. 

13.1.5 Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
Είναι δυνατή η σύναψη συµβάσεων, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε προσφυγή 
σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης, όταν οι συµβάσεις αυτές: 
α) σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 4, εδάφιο (α) του Π.∆. 60/2007, αφορούν 
σε υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, 
λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα – Ανάδοχο που 
εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον οι υπηρεσίες είτε 
δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωριστούν από την 
αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για την 
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Αναθέτουσα Αρχή, είτε µπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύµβασης, πλην όµως είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση 
της.  
β) σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 4, εδάφιο (β) του Π.∆. 60/2007, έχουν ως 
αντικείµενο νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων 
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 
υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε το αντικείµενο της αρχικής σύµβασης. 
Η πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται µε 
βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν 
αναπροσαρµόζονται.  
Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην 
αρχική σύµβαση, τότε, η πρόσθετη αµοιβή, θα προσδιορισθεί µε 
διαπραγµάτευση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
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. 
Προσφυγή στις παραπάνω διαδικασίες (α & β) επιτρέπεται µόνο επί µια τριετία 
µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης. 

13.1.6 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
� Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα 

και ποιότητα)  
� Ολοκληρώθηκε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος 
� Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

13.1.7 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί, µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται ή µετατίθεται, ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
αντίστοιχου συµβατικού χρόνου, ή και χωρίς προηγούµενο αίτηµα του 
Αναδόχου, στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική 
αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η 
καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης το έργο δεν 
παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, µέχρι την 
έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. 
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13.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο χρόνος υλοποίησης –διάρκειας του έργου είναι δεκαοκτώ (18) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία είναι υπεύθυνη 
για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου. 
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και πρωτοκολλούνται τα παραδοτέα 
του έργου στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, σε τυποποιηµένο περιβάλλον-format που πρέπει να είναι πλήρως 
επεξεργάσιµο και ελέγξιµο.  
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 
ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 

Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  
iii. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον 

Ανάδοχο, προκειµένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το 
συµφωνηθέν τίµηµα.  

Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία τα εξετάζει και 
διαβιβάζει, εγγράφως, τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο, εντός είκοσι 
(20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός είκοσι (20) 
εργασίµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει 
τα παραδοτέα, καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία 
της επανυποβολής δύναται, κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, να πραγµατοποιηθεί 
µέχρι δύο (2) φορές.  
Η ΕΠΠΕ ή/και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο/η προϊστάµενος της Αναθέτουσας 
Αρχής, θα έχει το δικαίωµα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες 
ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήµατα 
ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται 
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση, και σε 
οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη 
συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, 
ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές 
ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την 
παρακάτω διαδικασία: 
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1. Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ, η 
οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο 
εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. 

2. Εάν παρέλθει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα των είκοσι (20) εργασίµων 
ηµερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 
παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκµηριώνονται σ’ αυτά, θεωρούνται 
παραληφθέντα.  Ο Ανάδοχος τότε δικαιούται να εισπράξει την πληρωµή της 
αµοιβής του σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο. 

3. Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν 
να περιλαµβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο των 
παραδοτέων, (β) Επισήµανση σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών 
από τον Ανάδοχο και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου 
του Αναδόχου . 

4. Στην περίπτωση παρατηρήσεων, επί των παραδοτέων, από την ΕΠΠΕ, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί 
στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής από αυτόν των σχετικών παρατηρήσεων. Εάν το 
επανυποβαλλόµενο Παραδοτέο δε θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της 
ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει εντός είκοσι (20) 
εργασίµων ηµερών, είτε να επαναλάβει την διαδικασία αποστολής νέων 
παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να 
κινήσει τις διαδικασίες περί επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του 
Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύµβασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούµενη προθεσµία των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών, τα παραδοτέα 
θεωρούνται παραληφθέντα. 

5. Στην περίπτωση που γίνουν επισηµάνσεις µη ικανοποιητικής παροχής 
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών του. Εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν 
συµµορφώνεται µε τις επισηµάνσεις της και συνεχίζει τη µη ικανοποιητική 
παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωµα να προβεί στη λύση της σύµβασης. 

6. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις 
που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αναµορφώσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν 
άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

7. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την εµπρόθεσµη παράδοση, την 
ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες 
εργασίες και την πραγµατοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συµπληρώσεων 
που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά 
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την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, 
εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.   

 
13.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
13.3.1 Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του Έργου ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας ή 
πληµµελούς εκπλήρωσης όρων της Σύµβασης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
µε εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µπορούν να επιβάλλονται οι κατωτέρω 
κυρώσεις: 

i. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης φάσεων του έργου ή µη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, ή 
πληµµελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα: 

� για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, ποσοστό 5% της µέσης ηµερήσιας 
αξίας του Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συµβατική αξία (χωρίς 
ΦΠΑ) µε τον αριθµό εργασίµων ηµερών του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος) 
και  

� για κάθε παραβίαση όρου, ποσοστό έως 10% του συµβατικού 
τιµήµατος που αντιστοιχεί στο παραδοτέο που αφορά η πληµµέλεια 
(το οποίο προκύπτει από την αντιστοίχιση του συνολικού κόστους των 
ανθρωποµηνών της Οµάδας Έργου, Υπευθύνου και µελών µε τα παραδοτέα, 
όπως αυτά θα έχουν καθοριστεί στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου), 
κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

13.3.2 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιµες ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς 
µεταθέσεις. 

13.3.3 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

13.3.4 Οι ρήτρες καθυστέρησης, που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών 
προθεσµιών, εάν δεν ανακληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, επιπλέον των ρητρών που έχουν επιβληθεί λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσµίας. 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ



ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

67 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
 

 

 

13.3.5 Οι ποινικές ρήτρες ή θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

13.3.6 Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές 
ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού 
χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης. 

13.3.7 Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα µέλη της είναι αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα για την καταβολή των ως άνω ποινικών ρητρών και 
πάσης φύσεως άλλης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν επιβολή των 
ποινικών ρητρών εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, αναλογικά, σε όλα τα 
µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεν αναιρεί την αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον ευθύνη τους. 

13.3.8 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 
την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

13.3.9 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, µπορεί να 
επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και οι 
κυρώσεις, που περιγράφηκαν ανωτέρω, αθροιστικά ή διαζευκτικά, µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος 

 
13.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

13.4.1 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης και σε διάστηµα τριών (3) εβδοµάδων, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών και 
µεθοδολογία υλοποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα 
ενεργειών, τότε τα σχετικά αιτήµατα του Αναδόχου θα υποβάλλονται στην 
ΕΠΠΕ. Η ΕΠΠΕ θα εισηγείται τυχόν αποδοχή ή όχι προς την Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία και θα αποφασίζει σχετικά. 

13.4.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε 
να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους, σχετικά µε την 
εκτέλεση του Έργου. 

13.4.3 Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο 
να υπογράψει τη Σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα 
που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και 
αναπληρωτής του εκπροσώπου µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αλλαγή προσώπου 
ή διεύθυνσης ή/και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από γραπτή έγκρισή της. 
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13.4.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης µε 
την Αναθέτουσα Αρχή.  

13.4.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13.4.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, 
εκτυπωτές, λογισµικό επικοινωνιών, modems, κ.λπ..). 

13.4.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις 
επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 
µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και 
προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται 
να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχήςκαι µόνο µε πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
επιβάλει ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα (παρ. 
13.3.1.i) ή ακόµη και να καταγγείλει τη σύµβαση. 

13.4.8 Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
αφενός να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης 
εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

13.4.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε 
το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
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13.4.10 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή 
της Προκήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή  ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική 
ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης πλέον της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

13.4.11 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες, από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

13.4.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις 
υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και να παρέχει σ’αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

13.4.13 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. 

13.4.14 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχήςγια την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες 
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ µόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχήςως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών 
για την ολοκλήρωση του Έργου. 

13.4.15 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης 
µε τους ίδιους όρους. 

13.4.16 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αµετάκλητης 
καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του ή του 
Αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόµενων στην 
παρ.6 αδικηµάτων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
Σύµβαση µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύµβαση 
λύεται από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

13.4.17 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών της Ένωσης που 
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απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 
απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη 
του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 
επιχείρησης κ.λπ.. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

13.4.18 Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
13.5 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Το έργο θα πληρωθεί ως εξής: 

i. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µετά την υπογραφή της 
Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. Παράρτηµα Ι.Γ.). Η παραπάνω 
προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε το Νόµο 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις". Ο 
συµψηφισµός του συνόλου της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά σ’ όλες τις 
δόσεις µέχρι και την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος. Κατά τις πληρωµές 
των ∆όσεων 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 ∆ηµοσίου 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.∆. 118/07. 

ii. 1η ∆όση 30%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π 0.1, Π1.1, 
Π1.2, Π2.1,Π.2.2 και Π3.1 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
η οποία µε τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς 
και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης.  

iii. 2η ∆όση 30%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π4.1, Π4.2 
και Π4.3 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία µε τα 
πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς και ii) την 
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επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. 

iv. 3η ∆όση 40%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π0.2, Π2.3, 
Π2.4, Π5.1, Π5.2, Π6.1, Π6.2 και Π6.3 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής η οποία µε τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη 
παράδοσή του/ς  και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

 
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του Αναδόχου για την εκπόνηση 
του έργου. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% (όπως ισχύει) για 
την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄, Ν2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94) στην 
καθαρή  αξία. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.   
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του Αναδόχου για την  εκπόνηση 
του έργου. 
Τα δικαιολογητικά πληρωµής  είναι τα αναφερόµενα στο Άρθρο  35 του Κανονισµού 
Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ’ αριθµό 
2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ  
431/Β/7.5.1998).  
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουµένων των αναλογούντων ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το 
µέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην 
έγγραφη συµφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
µέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα 
πλαίσια του παρόντος έργου, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµα, αλλά 
και µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.  
Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα του υλικού αυτού, ρητώς, εκχωρούνται 
στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής, πέραν της 
προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση . 
Η Ειδική Γραµµατεία ∆ασών θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των υλικών, 
εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν 
µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς την έγκριση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών. Η 
αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 
 
15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
i. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και 
να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

ii. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το 
Έργο, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

iii. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 
που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης 
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα του Αναδόχου ή 
µεθόδους υλοποίησης  του Έργου. 

 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
Σύµβασης που θα υπογραφεί.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
17. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
i. Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και 
τον Κανονισµό υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό υπ’αριθµ. 1150/2009 και κατά τα εκάστοτε 
ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις  20-06-2012 . 

ii. Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί: 
α) στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και 
β) τον ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 3548/2007, 
Π.∆. 118/2007) και συγκεκριµένα 
 - σε δύο (2) εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες Νοµού Αττικής: 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

- Σε τρεις (3) οικονοµικές εφηµερίδες:  
ΚΕΡ∆ΟΣ 
ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

iii. Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες βαρύνουν τον 
ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 
68/Α/2007), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ/Α/2009). Τα έξοδα δηµοσίευσης στις οικονοµικές εφηµερίδες καθώς και 
τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια 
µελέτη, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

iv. Γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο σχετικό Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 
1564/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον 
Κανονισµό υπ’αριθµ. 1150/2009, θα αποσταλεί, κατά την ίδια όπως και 
παραπάνω διάταξη, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ. 

 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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18. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  
Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΚΤ και ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να παραθέτει τα 
στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιεί 
κατά την εκτέλεση του έργου.  
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 1.500 € ευρώ, η 
οποία δεν αίρεται, για κάθε ηµέρα που καθυστερεί να συµµορφωθεί µε την 
παραπάνω υποχρέωσή του. 
 
 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Α.  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)   ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γενική Γραµµατεία 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών 
∆ράσεων. 
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23 Αθήνα 

 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ……….………………….. συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά 
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.   
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Β.  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)   ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γενική Γραµµατεία 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών 
∆ράσεων. 
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23 Αθήνα 

 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης που 
ανατέθηκε µε την υπ’ αρ. ....................  απόφαση και αφορά στο έργο µε τίτλο 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το 
συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Γ.  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)   ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γενική Γραµµατεία 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών 
∆ράσεων. 
Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23 Αθήνα 

 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση που ανατέθηκε µε 
την υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά στο έργο µε τίτλο …………….…………… 
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ 
(συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή) 
........................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας, πλέον τόκων επί 
της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
εγγύησή µας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  
 

Πατρώνυµο:  
Όνοµα 
Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

/ / Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
    
    

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο 
Έργο 

Περίοδος 
(από -έως) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

 
 / / 
- 
 / / 

 

    
 / / 
- 
 / / 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Πίνακας 1: Προσφερόµενες Υπηρεσίες Αναδόχου 
 

 
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου  
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
(σε Α/Μ) ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

                  
                  
ΣΥΝΟΛΟ (κόστους 
εργασίας)  

  
  

    
  

    

Β. ΆΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

          
  

          

          
  

          

ΣΥΝΟΛΟ(άλλων δαπανών)           
ΣΥΝΟΛΟ          

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

 

 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
 

 

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Μεταξύ του    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ, 

που εδρεύει στην Αθήνα, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23, και έχει Α.Φ.Μ. 090273987/∆.Ο.Υ. 

ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ, 
 

και …………………………………….        

  που εδρεύει ……………………………………………., και έχει Α.Φ.Μ. …………………………..,                              

για το έργο µε τίτλο «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» που εντάσσεται 
στην Πράξη µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ», για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2)  και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 3) του Ειδικού Στόχου 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των 
νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», που  
συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) κατά 
85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%. 

 
 
Στην  Αθήνα σήµερα την   ………………………, ηµέρα …………………., στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γενική Γραµµατεία Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών 
∆ράσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 115 23, οι υπογράφοντες,  
 

αφενός 
 

………………………………………….., …………………………………………………που µε την ιδιότητά 
του αυτή εκπροσωπεί  το Ελληνικό ∆ηµόσιο, βάσει της υπ’ αριθµ. 
………………………………………………………………………….. απόφασης περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων, καλουµένου εφεξής “Αναθέτουσα 
Αρχή” 

 
και αφετέρου 

 
ο …………………, ο  οποίος ως …………………………………………,που εδρεύει  στην ………………, 
…………………………….. , σύµφωνα µε ……………………………………………………………………………….. 
καλουµένου εφεξής “Ανάδοχος” 
 

 
 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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λαµβάνοντας υπόψη 
 

1. Την µε Α.Π. 124/19-04-2012 Απόφαση Ένταξης για την ένταξη της Πράξης µε τίτλο 
«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

2. Τη µε αρ. πρωτ. ………………………………………………. απόφαση προκήρυξης ανοικτού 
για την επιλογή   Αναδόχου του έργου  µε τίτλο «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» που εντάσσεται στην Πράξη µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ», για τις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2)  και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας 
Προτεραιότητας 3) του Ειδικού Στόχου 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών 
και κανονιστικών ρυθµίσεων Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων σαράντα πέντε  
χιλιάδων ευρώ (1.545.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 

3. Την υπ’ αρίθµ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών.  

4. Την από ………………… Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση 
µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις.  

5. Τα υπ’ αρίθµ. ……………….Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών.  

6. Τη µε αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης του Ειδικού Γραµµατέα 
Υδάτων. 

7. Το υπ’ αριθµ. ……….έγγραφο σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π.  «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» για την προέγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης της παρούσας σύµβασης. 

8. Την Προσκόµιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθµ. …………….Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. µε 
αόριστη διάρκεια.  

 
συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η συγκέντρωση των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και 
του κανονιστικού πλαισίου, η συλλογή της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµολογίας και των 
γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο εντοπισµός των αδυναµιών, 
επικαλύψεων ή αντιφάσεων και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και της έλλειψης 
νοµοθετικού αντικειµένου, η αποτύπωση των ανωτέρω σε ενιαίο Σχέδιο Κωδικοποίησης 
∆ασικής Νοµοθεσίας και η κατάρτιση Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα που θα περιέχει τις 
προτεινόµενες αλλαγές, της Πράξης «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 
 
Πιο συγκεκριµένα το έργο του Αναδόχου περιλαµβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα: 
• 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 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης 
∆εδοµένων) όπου θα καταχωρηθεί το σύνολο της ύλης, τα µεταδεδοµένα και η 
συσχέτισή τους µε τα νοµοθετήµατα. 

- την ανάπτυξη ή παραµετροποίηση κατάλληλου λογισµικού: 

ΑΔΑ: Β4Λ30-8ΑΙ
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� 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
2.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιµέρους εργασίες που αυτό περιλαµβάνει. 

2.2. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή από τις 
εγκαταστάσεις που θα υποδείξει, από τις εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα σηµεία 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου.  

2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές, 
λογισµικό επικοινωνιών, modems, κ.λπ..). 

2.4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΠΕ), υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
τους σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 

2.5. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να 
υπογράψει τη Σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ' εντολή και λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
Σύµβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου µε τις ίδιες 
αρµοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης ή/και του αναπληρωτή του 
αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από γραπτή έγκρισή της. 

2.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.7. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της 
Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

2.8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται 
δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
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Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 
δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου 
µε τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε 
τα κατωτέρω αναφερόµενα ή ακόµη και να καταγγείλει τη σύµβαση. 

2.9. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 
κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2.10. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2.11. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 
σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούµενο τίµηµα, (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση 
συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, 
καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κ.λπ..) η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει καµία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

2.12. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε 
µε αυτήν τη παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος 
του ποσού της Σύµβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

2.13. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

2.14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις 
που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. 

2.15. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

2.16. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία), τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

2.17. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

2.18. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης 
εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του ή του Αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα 
εκ των ανωτέρω αναφερόµενων στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 αδικηµάτων, 
ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση, µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και τυχόν προκαταβολής, η δε σύµβαση λύεται από την ηµέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων.  

2.19. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Σε περίπτωση λύσης, 
πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των µελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ.. 
κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.20. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρµοδιότητες, και 
ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα. 

2.21. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 
2013», το οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΚΤ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να παραθέτει τα στοιχεία αυτά σε 
οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση 
του έργου. Σε αντίθετη ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ………… ευρώ, η οποία 
δεν αίρεται, για κάθε ηµέρα που καθυστερεί να συµµορφωθεί µε την παραπάνω 
υποχρέωσή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιµο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου. 
3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούµενα 

ερωτήµατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 
Ανάδοχος προκειµένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
σε 18 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το ακόλουθο 
χρονοδιάγραµµα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0: Οργάνωση και 
∆ιοίκηση Έργου 

Π 0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης 
έργου 

Τρεις (3) εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 0.2 Τριµηνιαίες εκθέσεις 
προόδου 

Ανά τρίµηνο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Καταγραφή και 
Συγκέντρωση της 

Υφιστάµενης Νοµοθετικής 
και Κανονιστικής ύλης και 
της σχετικής Νοµολογίας 

Π 1.1 Συλλογή της δασικής 
νοµοθεσίας 

Έξι (6) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

Π 1.2 Ειδικές συλλογές 
νοµοθεσίας 

Έξι (6)µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ανάπτυξη βάσης 
δεδοµένων δασικής 

νοµοθεσίας και λογισµικού 
διαχείρισης και παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Π 2.1 Σχεδιασµός και ανάπτυξη 
Βάσης ∆εδοµένων δασικής 

νοµοθεσίας 

∆ύο (2)µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

Π 2.2 Ανάπτυξη λογισµικού 
διαχείρισης, αναζήτησης και 

παρουσίασης 

∆ύο (2)µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

Π 2.3 Εγκατάσταση των (Π 6.1) 
και (Π 6.2.), µετάπτωση 

δεδοµένων, Έλεγχοι, ∆οκιµές, 
Αξιολόγηση και Πιλοτική / 
Παραγωγική Λειτουργία 

Έξι (6) µήνες µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.4 Εκπαιδευτικό σεµινάριο 
διαχειριστών του συστήµατος 

Έξι (6) µήνες µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 2.5 Εγγύηση και συντήρηση 

Έξι (6) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης (παράδοση του 

συµβολαίου εγγύησης και 
συντήρησης) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των 
∆ιατάξεων και ∆ιάγνωση 

Αναγκών 

Π 3.1 Έκθεση αναγκών 
βελτίωσης της δασικής 

νοµοθεσίας 

Έξι (6) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προτάσεις 
Ρυθµιστικού Πλαισίου 

Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και 
συνοδευτικές αναλύσεις 

κανονιστικών επιπτώσεων 

Εννέα (9) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 4.2. Προτάσεις εφαρµογής 
Εννέα (9) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 4.3. ∆ιενέργεια διαβούλευσης 
∆ώδεκα (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Κατάρτιση 
Σχεδίου ∆ασικού Κώδικα 

Π 5.1 Σχέδιο Κώδικα 
∆εκαεπτά (17) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης 
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Π 5.2 Έκθεση Απολογισµού 
∆ιαβούλευσης 

∆εκαεπτά (17) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: 
Ευαισθητοποίηση και 

ενηµέρωση 

Π 6.1 Τρεις ηµερίδες 
(τουλάχιστον) για στελέχη 

δασικών υπηρεσιών 

∆εκαοκτώ (18) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 6.2 Τρεις ηµερίδες 
(τουλάχιστον) για λοιπούς 

εµπλεκόµενους φορείς 

∆εκαοκτώ (18) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Π 6.3 Υλικό προβολής και 
προώθησης 

∆εκαοκτώ (18) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

 
4.2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του 

έργου στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
σε τυποποιηµένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιµο και ελέγξιµο.  

4.3. Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από 
την αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής από την οποία καθοδηγείται και 
λαµβάνει οδηγίες, καθώς και από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.   

4.4. Για τον έλεγχο της υλοποίησης και της εκτέλεσης των προβλέψεων της παρούσας  
Σύµβασης, καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνες είναι τόσο η 
αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής όσο και η Ε.Π.Π.Ε. 

4.5. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται 
µε τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 
(i) Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 
(ii) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 

Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  
(iii) Η προσωρινή και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων και 

του έργου από τον Ανάδοχο, προκειµένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί 
στον Ανάδοχο το  συµφωνηθέν τίµηµα.  

4.6. Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία τα εξετάζει και διαβιβάζει, 
εγγράφως, τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις 
παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα, καταλλήλως διορθωµένα και 
συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής δύναται, κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, 
να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές.  
Η ΕΠΠΕ ή/και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο/η προϊστάµενος της Αναθέτουσας 
Αρχής, θα έχει το δικαίωµα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες 
ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήµατα 
ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται 
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση, και σε 
οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη 
συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, 
ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές 
ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 
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1.Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ, η οποία 
εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο εντός είκοσι 
(20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. 

2.Εάν παρέλθει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα των είκοσι (20) εργασίµων 
ηµερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, 
τότε τα παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που 
αποτυπώνονται και τεκµηριώνονται σ’ αυτά, θεωρούνται παραληφθέντα.  Ο 
Ανάδοχος τότε δικαιούται να εισπράξει την πληρωµή της αµοιβής του σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο. 

3.Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο των παραδοτέων, (β) 
Επισήµανση σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και 
(γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου . 

4.Στην περίπτωση παρατηρήσεων, επί των παραδοτέων, από την ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες 
διορθωτικές ενέργειες, σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 
διαστήµατος είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από 
αυτόν των σχετικών παρατηρήσεων. Εάν το επανυποβαλλόµενο Παραδοτέο δε 
θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή µπορεί να 
αποφασίσει εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών, είτε να επαναλάβει την διαδικασία 
αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα 
Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του 
Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύµβασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούµενη προθεσµία των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών, τα παραδοτέα 
θεωρούνται παραληφθέντα. 

5.Στην περίπτωση που γίνουν επισηµάνσεις µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών του. 
Εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις επισηµάνσεις 
της και συνεχίζει τη µη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωµα να 
προβεί στη λύση της σύµβασης. 

6.Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 
διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναµορφώσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, έστω κι 
αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

7.Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την εµπρόθεσµη παράδοση, την ολοκλήρωση του 
έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες και την 
πραγµατοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για 
την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, 
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4.7. Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου:  
1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας ή πληµµελούς 
εκπλήρωσης όρων της Σύµβασης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, µπορούν να επιβάλλονται οι 
κατωτέρω κυρώσεις: 
i. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης φάσεων του έργου ή µη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, ή 
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πληµµελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα: 

� για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, ποσοστό 5% της µέσης ηµερήσιας αξίας του 
Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συµβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) µε τον 
αριθµό εργασίµων ηµερών του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος) και  

� για κάθε παραβίαση όρου, ποσοστό έως 10% του συµβατικού τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στο παραδοτέο που αφορά η πληµµέλεια (το οποίο προκύπτει από 
την αντιστοίχιση του συνολικού κόστους των ανθρωποµηνών της Οµάδας 
Έργου, Υπευθύνου και µελών µε τα παραδοτέα, όπως αυτά θα έχουν καθοριστεί 
στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου), κατόπιν έκδοσης σχετικής 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου ή 
θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. 

4. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές ρήτρες 
θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα 
µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  

5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, µπορεί να 
επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και οι κυρώσεις, που 
περιγράφηκαν στην Απόφαση Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της 
ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων 
κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος 

7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιµες ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

8. Οι ρήτρες καθυστέρησης, που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, 
εάν δεν ανακληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, βαρύνουν τον Ανάδοχο, επιπλέον 
των ρητρών που έχουν επιβληθεί λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας. 

4.8. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας, µπορεί να µετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, µετά από 
εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.      

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συµβατικό Τίµηµα (καλούµενο εφεξής “Τίµηµα”) για την εκτέλεση του Έργου από την 
Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των ........................... µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%  ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των ........................, ήτοι συνολικού ποσού ...................... 
Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται στους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013» ως εξής: 
� για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης): 

- ………………. € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
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- ………………. € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 
� για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 

- ………………. € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
- ………………. € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

� για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 
- ………………. € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ή 
- ………………. € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

Η καταβολή του Τιµήµατος από  την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνει σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑ: Ε0848, Κωδικός Πράξης 
ΣΑ: 2012ΣΕ08480000 
 
Το έργο θα πληρωθεί ως εξής: 
α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συµβατικού 

τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα (βλ. Παράρτηµα Ι.Γ.). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε 
το Νόµο 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και 
άλλες ∆ιατάξεις". Ο συµψηφισµός του συνόλου της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά σ’ 
όλες τις δόσεις µέχρι και την εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος. Κατά τις πληρωµές 
των ∆όσεων 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 ∆ηµοσίου 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.∆. 118/07. 

β) 1η ∆όση 30%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π 0.1, Π1.1, 
Π1.2, Π2.1,Π.2.2 και Π3.1 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία 
µε τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς και ii) την επιτυχή 
υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.  

γ)  2η ∆όση 40%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π4.1και Π4.2 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία µε τα πρακτικά της θα 
βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς και ii) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

δ)  3η ∆όση 30%, θα πληρωθεί µετά την παραλαβή των Παραδοτέων Π0.2, Π2.3, 
Π2.4, Π5.1, Π5.2, Π6.1, Π6.2 και Π6.3 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής η οποία µε τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς 
και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. 

 
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του Αναδόχου για την εκπόνηση του 
έργου.    
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% (όπως ισχύει) για την 
παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄, Ν2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94) στην καθαρή  αξία. 
Ο  ΦΠΑ  βαρύνει  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο.   
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του Αναδόχου για την  εκπόνηση του 
έργου. 
Τα δικαιολογητικά  πληρωµής  είναι  τα  αναφερόµενα στο Άρθρο  35 του Κανονισµού 
Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ΄ αριθµό 
2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ  431/Β/7.5.1998).  
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουµένων των αναλογούντων ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το µέρος του 
έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συµφωνία 
συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας 
και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους 
του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, 
αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, των ασφαλιστικών 
εισφορών και των λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. 
....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας 
..................., που αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, 
διάρκειας ……………. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί µε 
εντολή του Εργοδότη προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά 
την οριστική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο 
(2) µερών της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί εάν όλα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν   προς   
τούτο εγγράφως, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παραταθεί/µετατεθεί χωρίς αύξηση 
του προϋπολογισµού.  
Είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων και 
στην υπογραφή σύµβασης µε τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και τις προϋποθέσεις: 
- του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο α) του Π.∆. 60/2007, όσον αφορά συµπληρωµατικές 

υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στη πρώτη συναφθείσα σύµβαση.  
- ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο β) του 

Π.∆. 60/2007, όσον αφορά νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων 
παρόµοιων υπηρεσιών, που ανατέθηκαν στον ανάδοχο 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. 
Προσφυγή στις παραπάνω διαδικασίες (α & β) επιτρέπεται µόνο επί µια τριετία µετά τη 
σύναψη της αρχικής σύµβασης. 
 
Η πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται µε βάση τις 
κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται. Εφόσον για τις 
υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύµβαση, τότε η πρόσθετη 
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αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει εγγράφως 
καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί 
οποιαδήποτε από τις συµβατικές  του Υποχρεώσεις, θεωρουµένων όλων ως ουσιωδών  
και δεν άρει  την παράβαση αυτή εντός δέκα ηµερών από  τη  σχετική  έγγραφη 
ειδοποίησή της από την  ΕΠΠΕ. Για τα θέµατα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και 
τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, µε απόφαση του ΓΓ δύναται να αναθέσει 
στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο την εκτέλεση του έργου 
αυτού, όπως περιγράφεται στις διατάξεις της παρούσας σύµβασης, η δε τυχόν 
επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης του έργου καταλογίζεται σε 
βάρος του υπόχρεου Αναδόχου. 

 8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή 
διαφυγόντα  κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

  8.3 Η έγγραφη καταγγελία της Σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
µερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από η Σύµβαση ή το Νόµο σε σχέση µε 
συµβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία, ούτε τον  
Εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τµήµατος του έργου που 
παραδόθηκε. 

  8.4    Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ζηµίας του Εργοδότη, ισχύουν τα του νόµου οριζόµενα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

9.1 Το σύνολο των συµβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας, θα αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος 
θα έχει το πλήρες δικαίωµα εκµετάλλευσής τους. Τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας µεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη, µε την 
αποδοχή των συµβατικών Παραδοτέων. 

9.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, χωρίς την   
προηγούµενη  συγκατάθεση του Εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 
συµβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆.118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος της 
ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ , ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

• Οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
• Η σχετική Απόφαση Προκήρυξης Ανοικτού ∆ιαγωνισµού  
• Η Τεχνική και οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση µε την προαναφερόµενη απόφαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας 
Σύµβασης επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών.    
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. 
Από τα τρία (3) όµοια αντίτυπα της σύµβασης αυτής, τα δύο έλαβαν τα συµβαλλόµενα µέρη 
και το τρίτο θα κατατεθεί από τον Εργοδότη στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.  
 
 
                                             ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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