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ΘΕΜΑ: Αποστολή για δηµοσίευση περίληψης προκήρυξης για την ανάθεση της µελέτης: 
‘’Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «Όρη Τσαµαντά, Φιλιατών, Φαρµακοβούνι, Μεγάλη 
Ράχη (GR2120009)»  

 
 

Σας στέλνουµε συνηµµένα περίληψη προκήρυξης για την ανάθεση της µελέτης του 
θέµατος και παρακαλούµε για την δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
12 παρ. 1 του Ν. 3316/2005 ως ισχύει. 

Ενηµερώνουµε το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος ότι σε εφαρµογή της 
προαναφερθείσας Νοµοθεσίας, η περίληψη της προκήρυξης σύµβασης θα αποσταλεί και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνσης meletes@central.tee.gr.   

 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα (για όλους τους αποδέκτες) 

        Η περίληψη της Προκήρυξης Σύµβασης 
 
 

 
 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

1. Χρ. Αρχείο 

2. Φ. ΕΠΜ Τσαµαντά 

3. Τµ. Π. & Χ Σχ. 

Με Ε.Γ.Γ.Α.∆.Η.∆.Μ. 

Η αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆/νσης 

 

 

Όλγα Πολυχρονιάδου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1) Τεχνικό Επιµελητήριο 
Καραγεώργη Σερβίας 4 
 Τ.Κ. 102 48 – ΑΘΗΝΑ 
      Fax:2103221772 
  
2) Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
Εθνικό Τυπογραφείο 
(για δηµοσίευση σε ΦΕΚ) 
Καποδιστρίου 34 ΑΘΗΝΑ 

 
3) Εφηµερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος 106 77, Αθήνα 
Fax: 210-3817331 
 
4) Εφηµερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Θεσπρωτίας 

     Σουλίου 1, Ηγουµενίτσα, 46100, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
      Fax: 26650-24355 
 

5) Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Ι. Παλαιολόγου 8, 45444 Ιωάννινα  

         Fax: 26510-31887  
 
6) ΕΚ∆ΟΣΗ (ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 
    ∆ιεύθυνση: Στρ. Παπάγου 46 , 45221 Ιωάννινα 
    Fax:26510-22990 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
     Α) Γρ. Γενικής Γραµµατέως  
            Β. Ηπείρου 20, Ενταύθα 
 
     Β)  Ε∆Α ΠΕΠ Ηπείρου 

  8ης Μεραρχίας 5-7 
   454 45 Ενταύθα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή 

Το Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
προκηρύσσει διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3316/05 για την 
ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «Όρη 
Τσαµαντά, Φιλιατών, Φαρµακοβούνι, Μεγάλη Ράχη (GR2120009)»  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της Σύµβασης θα είναι το Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, το οποίο διενεργεί και το 
σχετικό ∆ιαγωνισµό και Προϊσταµένη Αρχή, η ∆/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου.  

ΤΜΗΜΑ ΙΙ.Αντικείµενο της Σύµβασης και προεκτιµώµενη αµοιβή 

Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης 
Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάθεση σύµβασης για την εκπόνηση της 
µελέτης µε τίτλο: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «Όρη Τσαµαντά, Φιλιατών, Φαρµακοβούνι, 
Μεγάλη Ράχη (GR2120009)». 
Αντικείµενο της ΕΠΜ αποτελούν:  
• Η καταγραφή και αξιολόγηση των σηµαντικών στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος  
• Η τεκµηρίωση της σηµασίας της περιοχής 
• Η οργάνωση της προστασίας και της διαχείρισης της περιοχής (οριοθέτηση ζωνών 
προστασίας, διατύπωση όρων κλπ.)  
• Η διατύπωση προτάσεων για έργα και δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της 
περιοχής:  

Οι προδιαγραφές περιγράφονται στα τεύχη που συνοδεύουν την παρούσα προκήρυξη.  
Προεκτιµώµενη αµοιβή 
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται σε 287.728,71€ (χωρίς ΦΠΑ 23%).  
∆ιάρκεια της σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 400 ηµέρες. Η σύµβαση καλύπτεται από τη Συµφωνία για 
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 
προσφορές. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ. Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες 

Απαιτούµενες εγγυήσεις: 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 5.754,57€.  
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται 
σε ποσοστό 5%, της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που επιτρέπεται να εκδώσουν την εν λόγω εγγυητική επιστολή είναι 
δυνατό να προέρχονται από όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και να λειτουργούν 
νοµίµως σε αυτές.  
Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής 
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
2007 - 2013 (Άξονας Προτεραιότητας 6) και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 78,90% και από Εθνικούς Πόρους κατά 
21,10% (αριθ. έργου: 2011ΜΠ01880000). 
Ηµεροµηνία και τόπος κατάθεσης προσφορών  

Η κατάθεση των προσφορών στο διαγωνισµό θα γίνει στο Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων 
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-Κοζάνης, Ιωάννινα, ΤΚ 455 00, τηλ: 26510-90225, fax 26510-90227 κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο τεύχος της Προκήρυξης. 
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 25η Απριλίου του 
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
1) Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελµατική 
εµπειρία και στελέχωση: 

• στην κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες πτυχία τάξης ∆’ ή Ε’.  
Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / 
Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 
προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 
716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων). 
2) Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους 
(επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών): 
-είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και 
διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και τάξεων όπως αναφέρονται ανωτέρω, ή  
-προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών 
αντίστοιχες µε εκείνες όπως αναφέρονται ανωτέρω ή 
-προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες 
συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ 
Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα 
των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό 
δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως 
εξής: 

1. για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 µελετητή 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 2 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και , 

2. Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 µελετητές 12ετούς εµπειρίας και 1 µελετητή 8ετούς 
εµπειρίας και 4 µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

Στην περίπτωση διάθεσης περισσοτέρων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 
µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναµο 
δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 
3316/05. 
Οι συµµετέχουσες συµπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παραγ. 1) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, δηλαδή να καλύπτουν 
συνολικά  τις απαιτούµενες τάξεις ανά κατηγορία µελέτης, τα δε µέλη τους να εµπίπτουν 
τουλάχιστον σε µία από τις περιπτώσεις της παραγ. 2) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, διαφορετικά η υποψήφια σύµπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώµατος 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζοµένων 
ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν 
πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόµενου, αποκλείεται.  
Η σύµπραξη των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία, ο µέγιστος αριθµός 
συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της 
διαγωνιζόµενης σύµπραξης. 
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Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους 
καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους 
εγγεγραµµένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της ∆15, αναγκαία 
προϋπόθεση για την σύναψη της σύµβασης. Το δικαίωµα συµµετοχής κρίνεται τόσο κατά την 
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη 
της σύµβασης. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό η αναθεώρηση του πτυχίου 
και η κατάταξη σε µεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούµενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε 
στην καλούµενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισµό. Αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού ο υποβιβασµός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισµό και η 
διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

-Σηµειώνεται ότι για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατοµικά 
πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν 
κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί 
προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / 
Γραφείο Μελετών αποκλείεται. 
Μετά την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν. 
3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα 
είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το 
πρόσωπο. 
Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα  
Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται: 
α) από την εκπόνηση παρόµοιων µε την υπό ανάθεση µελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε 
συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία (από το 
2000 έως σήµερα).  
Ως παρόµοιες µελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη µελετών ανά µελέτη: 

• Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες  
β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα 
και στην «οµάδα µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 

• Επιστήµονα µε τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών  

• Επιστήµονα µε τουλάχιστον 8ετή εµπειρία σε θέµατα ορνιθοπανίδας 
Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και µε τη ρητή επιφύλαξη της ανωτέρω 
παραγράφου «∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό», η ειδική καταλληλότητα που 
απαιτείται κατά την παράγραφο αυτή, κατά το µέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα 
που προκύπτει κατά τις προβλέψεις της ιδίας παραγράφου της παρούσας προκήρυξης µπορεί 
να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν µόνο από τους συµπράττοντες στην ίδια κατηγορία 
µελέτης. 
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3316/05 οι διαγωνιζόµενοι για να ενισχύσουν την τεχνική 
τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. µέρος 
της ζητούµενης εµπειρίας ή µέρος του αναγκαίου προσωπικού), µπορούν να στηρίζονται στις 
δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη στο διαγωνισµό και 
θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν 
µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή αποδεικνύεται µε 
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απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη 
δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο.   

IV. ∆ιαδικασία 

O διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
Κριτήρια 

 
1. Τεχνική Προσφορά 
Συντελεστές βαρύτητας επιµέρους κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς: 
� Πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης του αντικειµένου της 

µελέτης 
� Αποτελεσµατικότητα µεθοδολογίας και οµάδας µελέτης  
2. Οικονοµική προσφορά  

Συντελεστές   
Κριτηρίων 

 
75% 

 
35% 
40% 

25% 

Παραλαβή τευχών 
Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Τµήµα 
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Ηπείρου, στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, Ιωάννινα, τηλ:, Πληροφορίες κ. Παπαγιάννης 
τηλ.:26510-90225, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της 
Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό µε την καταβολή του ποσού των τριάντα ευρώ (30 €), 
δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 17/04/2012. 
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το 
πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον τρόπο 
καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής, χωρίς να φέρει ευθύνη η Υπηρεσία 
για την έγκαιρη άφιξή τους. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο του έργου” που βρίσκεται στα 
γραφεία της υπηρεσίας και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του, τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 17/04/2012. 
Μέχρι την ηµέρα αυτή µπορούν επίσης να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε 
από τα τεύχη σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, ύστερα από συνεννόηση. 
V. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης. 
Μέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν το διαγωνισµό, ήτοι µέχρι 18/04/2012 οι ενδιαφερόµενοι που 
προµηθεύτηκαν τα τεύχη του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της 
Προκήρυξης. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως µέχρι δύο (2) ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση. 
Ενστάσεις κατά των Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός των παρακάτω προθεσµιών:  
- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης 
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών. 
∆υνατότητα προδικαστικής προσφυγής σύµφωνα µε το Ν.3886/2010 
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός δέκα ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης 
πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής 
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(προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση 
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιων του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση της 
οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε ηµερών από την άσκηση της 
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήµερη προθεσµία, τεκµαίρεται η 
απόρριψη της προσφυγής. ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή 
απόρριψη της προσφυγής, µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, για τους ίδιους 
λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιων του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας θα αποσταλεί στην Υπηρεσία 
∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 28/02/2012. 
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