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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το αριθμ. 9/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25453/1054/24-03-2017 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Λάζος Ιωάννης,
Κωτσαντής Κων/νος, Τσίκαρης Βασίλειος και Ζάψας Γεώργιος
και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’)και
το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «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», τις διατάξεις του
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Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και του Π.Δ. 7/2013.
Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147).
6. Την υπ' αριθμ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Ηπείρου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβαση, όπου
ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου του θέματος.
7. Την υπ' αριθμ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθμ. 12788/0603-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω
Προγραμματικής Σύμβασης.
8. Την από 13.03.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/05
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (υπ’
αριθμ. 11665/ΕΓΣΔΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ).
9. Την αριθμ. 11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Διαδικασίες Ανάθεσης) του Ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή
του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
10. Την αριθμ. 12/367/09-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Την αριθμ. 2013/S 071-118524 δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9/04/2013, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο
(ΦΕΚ τ.ΔΔΣ 238/19.4.2013) και στον ελληνικό τύπο με το αριθμ. 34394/3242/12.4.2013
έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
12. Την αριθμ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό (έλεγχος των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Ουσιαστικά Προσόντα») της Επιτροπής του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, στον ως άνω Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό,
και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού και στη
συμμετοχή στον Διάλογο (Στάδιο Β.Ι) και στη συνέχεια, στην υποβολή Δεσμευτικής
Προσφοράς (Στάδιο Β.ΙΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και
21.5 και το άρθρο 24, παράγραφος 24.1 της Προκήρυξης, Προεπιλέγονται και προκρίνονται
οι κάτωθι έξι (6) Υποψήφιοι, βάσει της φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης στον Πίνακα
Κατάταξης Προεπιλεγέντων του ανωτέρω από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας, ήτοι οι: (1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.», (2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», (3) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», (4) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.INTRAKAT – ENVITEC A.E.», (5) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και (6) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», και Αποκλείεται ο Υποψήφιος: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
«ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», δεδομένου ότι συγκέντρωσε τη
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χαμηλότερη βαθμολογία στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του ανωτέρω από 28-062013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
13. Την αριθμ. 29/1234/14-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση με την αριθμ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, τροποποιήθηκε η αριθμ. 19/760/05-07-2013 απόφασή της, όπως
επικυρώθηκε με την 26/1085/13-9-2013 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, κατά το μέρος κατά
το οποίο έγινε δεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό της ένωσης προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αποκλείοντας την άνω ένωση από τη συνέχεια των
διαγωνιστικών διαδικασιών και διαμορφώθηκε ο Πίνακας των έξι (6) Υποψηφίων που
προκρίνονται στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό του θέματος, και συγκεκριμένα στην
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού και στη συμμετοχή
στον Διάλογο (Στάδιο Β.Ι), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και
21.5 και το άρθρο 24, παράγραφος 24.1 της Προκήρυξης, βάσει της φθίνουσας σειράς
βαθμολόγησης του Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του από 28-06-2013 Πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, ως εξής: (1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (3)
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (4)
«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» (5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και (6)
EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.».
14. Την αριθμ. 30/1307/23-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)
καταρτίσθηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση
Συμμετοχής στο Διάλογο, του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του θέματος και εγκρίθηκαν
οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και Β) εγκρίθηκε η Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ), των Προεπιλεγέντων
εταιρειών: (1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (2)
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (3) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP
N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (4) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» (5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και (6) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. –
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», και με σκοπό τη διενέργεια διαλόγου μεταξύ αυτών
και της Περιφέρειας Ηπείρου.
15. Την αριθμ. 33/1474/18-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 15-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής
σε Διάλογο, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, εγκρίθηκε η συμμετοχή των κάτωθι έξι (6)
Προεπιλεγέντων Εταιρειών και Ενώσεων Εταιρειών στη Β.Ι Φάση του ως άνω Διαγωνισμού,
δεδομένου ότι οι Φάκελοι με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Β.Ι Φάση του
Διαγωνισμού», που κατέθεσαν εμπρόθεσμα, είναι επαρκείς ως προς το περιεχόμενο και
καλύπτουν τις προβλέψεις και απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού
Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο του Διαγωνισμού, ως
εξής: (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (2) ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. –
ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. (4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.INTRAKAT – ENVITEC A.E. (6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
16. Την αριθμ. 1/40/16-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κηρύχθηκε
το πέρας του Διαλόγου της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με
τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και εγκρίθηκε το από 15-01-2014
Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (Ε.Δ.ΔΙ.) και τα
αποτελέσματα της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο.
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17. Την αριθμ. 3/83/31-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι διενέργειας και τα τεύχη δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ του δημόσιου διεθνούς
διαγωνισμού του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου και περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα –στην αριθμ. πρωτ.
10377/1018/29-01-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας– Σχέδια Προκήρυξης και Σύμβασης
Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων αυτών, ήτοι: α) της Πρόσκλησης Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) με τα Παραρτήματά της και β) του Σχεδίου Σύμβασης
Σύμπραξης με τα Παραρτήματά του, ώστε να ξεκινήσει το τελικό στάδιο του Διαγωνισμού
(Φάση ΒΙΙ: Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών).
18. Την αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) με
Ανταγωνιστικό Διάλογο του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, στον Δημόσιο Διεθνή
Διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», και στο επόμενο στάδιο αυτού, ήτοι της Αξιολόγησης
των Φακέλων Β' (Οικονομική Προσφορά), γίνονται αποδεκτοί και πέντε (5) Διαγωνιζόμενοι
που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι οι: (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.INTRAKAT – ENVITEC A.E. (2) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (3) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (4)
EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. και (5) ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., οι Φάκελοι Α’ των οποίων
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού
και τα κριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο της
Αξιολόγησης των Φακέλων Β' (Οικονομική Προσφορά).
19.

Τις αριθμ. 145/2014, 146/2014, 147/2014, 148/2014 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών
του ΣτΕ, επί των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των υποψηφίων του άνω Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού 1) Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. –
ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», 2) Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 3) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC A.E.» και 4) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» αντίστοιχα, κατά της αριθ. 12/483/10-42014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-042014 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) με Ανταγωνιστικό Διάλογο του έργου
του θέματος, οι οποίες εκδικάστηκαν την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014, κρίθηκαν και
αποφασίσθηκαν στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2014 και 8, 9 και 10 Ιουλίου του ιδίου έτους.

20.

Την αριθμ. 24/1090/08-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση με την αριθμ. 146/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, και προκειμένου να συνεχισθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες του
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή του Ιδιωτικού
Φορέα
Σύμπραξης
(ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», τροποποιήθηκε η
αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 19/785/13-06-2014 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, κατά
το μέρος κατά το οποίο κρίθηκε αποδεκτή η συμμετοχή της Διαγωνιζόμενης EΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., στη Β΄ Φάση - Στάδιο
ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού, καθώς και στο επόμενο στάδιο αυτού, ήτοι της Αξιολόγησης των Φακέλων Β'
(Οικονομική Προσφορά), και αποκλείσθηκε η άνω Ένωση από τη συνέχεια των
διαγωνιστικών διαδικασιών του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
αιτιολογικό της αριθμ. 146/2014 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της
Επικρατείας (σκέψη 10), και την εισήγηση – τεχνικό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
82395/723/06-08-2014 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 83782/3127/07-08-2014 στον
φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.).
Σύμφωνα με την ως άνω αριθμ. 24/1090/08-08-2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, στο επόμενο στάδιο του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
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Διάλογο, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου», ήτοι της Αξιολόγησης των Φακέλων Β' (Οικονομική Προσφορά),
γίνονται αποδεκτοί οι κάτωθι Διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν προσφορές ήτοι οι: (1) ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. (2) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.
(3) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και (4) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. οι Φάκελοι Α’ των οποίων πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
έγκυρης συμμετοχής στη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού και τα κριτήρια του άρθρου 21 της
Διακήρυξης για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο της Αξιολόγησης των Φακέλων Β'
(Οικονομική Προσφορά), σύμφωνα με το Πρακτικό 1/04-04-2014 της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού και την αριθμ. 12/483/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
21. Την αριθμ. 26/1142/29-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 25-08-2014 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, ανακηρύχθηκε
προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, η Διαγωνιζόμενη «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» με Τελικό Δείκτη Κατάταξης
Προσφοράς (ΤΔΚΠ)= 0,9775 με Δεύτερη στην Κατάταξη, την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με Τελικό Δείκτη Κατάταξης Προσφοράς (ΤΔΚΠ)= 0,9270 και
Τρίτη στην Κατάταξη, την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» με Τελικό Δείκτη Κατάταξης
Προσφοράς (ΤΔΚΠ)= 0,9040.
22. Την αριθμ. 12/628/19-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
ορίσθηκε ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Ιωάννης
Παπαγιάννης του Λάμπρου (ΠΕ Περιβάλλοντος), ως αρμόδιος εκπρόσωπος από πλευράς
Περιφέρειας Ηπείρου, και εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις σχετικές ενέργειες
οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων του προσωρινού αναδόχου, Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το άρθρο 22.18 της
διακήρυξης της Φάσης Β.ΙΙ του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
23. Την αριθμ. 13/612/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία –
κατόπιν του από 22-04-2016 εγγράφου του αναδειχθέντος προσωρινού ΙΦΣ (ένωσης
εταιρειών «ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.»), με το οποίο
γνωστοποίησε την απόφασή του να μην προβεί σε περαιτέρω παράταση της ισχύος της
Δεσμευτικής Προσφοράς του, και συνακόλουθα, ούτε στην ανανέωση των εγγυητικών
επιστολών του, μετά τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που
προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 17.4 της Διακήρυξης του διαγωνισμού –
Ανακηρύχθηκε προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου», η Δεύτερη στην Κατάταξη, βάσει της αριθμ. 26/1142/29-08-2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, Διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με
Τελικό Δείκτη Κατάταξης Προσφοράς (ΤΔΚΠ)= 0,9270 προκειμένου να συνεχισθεί ο
διαγωνισμός και να προχωρήσουν οι διαδικασίες, κατά τα διαλαμβανόμενα στην οικεία
Διακήρυξη (ιδίως άρθρο 17.4 εδ. β΄).
24. Την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25692/38/24-03-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
25825/1061/24-03-2017 στον φάκελο 2017 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται και εισηγείται τα
εξής:
«… ΘΕΜΑ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»
Η Περιφέρεια Ηπείρου μετά την, από 13.03.2013, απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του Έργου του
θέματος στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 "Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
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(ΣΔΙΤ)", προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, για την ανάδειξη
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του, εν θεμάτι, Έργου. Στη συνέχεια με την
13/612/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε ο 2ος σε σειρά, ως
Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ,
μετά την άρνηση, του, ήδη, αναδειχθέντος να προβεί σε περαιτέρω παράταση της ισχύος της
προσφοράς του.
Με το αρ. πρωτ. 14309/25-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών
ΕΠ του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ακολούθως, με το αρ. πρωτ. 109973/156/25-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με
τίτλο: «Υποχρεώσεις Προσωρινού ΙΦΣ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης» για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου" εκκίνησε η Περίοδος Οριστικοποίησης
των Συμβατικών Εγγράφων. Με το, εν λόγω, κλήθηκε ο Προσωρινός ΙΦΣ να προσκομίσει τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της ΠΥΔΠ έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά της Περιόδου
αυτής, η διάρκεια της οποίας καθορίστηκε σε σαράντα (40) ημέρες, κατά τα οριζόμενα στην
υποπαράγραφο 22.3.5 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών).
Ο Προσωρινός ΙΦΣ κατέθεσε εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Σήμερα, υποβάλλουμε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειάς μας, το
σύνολο των οριστικοποιημένων συμβατικών τευχών που αφορούν το, εν θέματι, έργο.
Αναλυτικά είναι:
 Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης με τα παραρτήματά του και τα παρεπόμενα έγγραφα:
1. Παράρτημα 1, της ΣΣ: Σχέδιο καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας
2. Παράρτημα 2, της ΣΣ: σχετικά με ΜΕΑ
3. Παράρτημα 3, της ΣΣ: διαδικασία ελέγχου
4. Παράρτημα 4, της ΣΣ: Καταβολή Δεσμευτικής επένδυσης (με την υπογραφή της Σ.Σ)
5. Παράρτημα 5, της ΣΣ: Προδιαγραφές Περιφέρειας Ηπείρου (Παρ. 5Α & 5Β)
6. Παράρτημα 6, της ΣΣ: Μηχανισμός πληρωμών
7. Παράρτημα 7, της ΣΣ: Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών
8. Παράρτημα 8, της ΣΣ: Γενική Μεταβολή Νομοθεσίας – Μερίδιο ΙΦΣ
9. Παράρτημα 9, της ΣΣ: Σχέδια Ασφαλιστικών Συμβάσεων
10. Παράρτημα 10, της ΣΣ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
11. Παράρτημα 11, της ΣΣ: Συμβάσεις Χρηματοδότησης
- Σχέδια Κύριων Συμβάσεων χρηματοδότησης και ειδικότερα:
 Σύμβαση Κοινών Όρων (WM Epirus_CTA)
 Παράρτημα ISDA 2002 (WM Epirus_ISDA 2002_Schedule)
 Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιών (WM Epirus BCA)
 Πρόγραμμα
Ομολογιακού
Δανείου
Χρηματοδοτικής
Συμβολής
(WM
Epirus_Programme_FC Facility)
 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μακροπρόθεσμης Χρηματοδότησης (WM
Epirus_Programme Term Facility)
 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου ΦΠΑ (WM Epirus_Programme_VAT Facility)
Σχέδια για τις Δευτερεύουσες Συμβάσεις Χρηματοδότησης και ειδικότερα:
 Ομολογιακό Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Δεσμευτικής Επένδυσης
(Shareholder Subordinated Bond Loan)
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 Ομολογιακό δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Δεσμευτικής Επένδυσης Σε Αναμονή
(Stand By Loan)
 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων Μετόχου (WM Epirus_Equity Subscription
Agreement)
12. Παράρτημα 12, της ΣΣ: Σχέδιο σύμβασης μελέτης και κατασκευής
13. Παράρτημα 13, της ΣΣ: Σχέδιο σύμβασης Διαχείρισης
14. Παράρτημα 14, της ΣΣ: Σχέδιο σύμβασης ανεξάρτητου ελεγκτή
15. Παράρτημα 15, της ΣΣ: Απευθείας Σύμβαση ΙΙ
16. Παράρτημα 16, της ΣΣ: Σενάριο βάσης
17. Παράρτημα 17, της ΣΣ: Τοπογραφικό Διάγραμμα Ακινήτου
18. Παράρτημα 18, της ΣΣ: Κατάλογος Συμφωνητικών (με την υπογραφή της Σ.Σ)
19. Παράρτημα 19, της ΣΣ: Αναφορές ΙΦΣ
20. Παράρτημα 20, της ΣΣ: Απευθείας Σύμβαση Ι
21. Συμφωνητικό Διορισμού Μελετητών (με την υπογραφή της Σ.Σ)
22. Έκθεση Ελέγχου του χρηματοοικονομικού μοντέλου που πραγματοποιήθηκε από την
εταιρεία ελεγκτών ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικό Μοντέλο
23. Δικαιολογητικά και Έγγραφα των παραγράφων 22.3.1 & 22.11 της Διακήρυξης της
Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού
Η συγκρότηση και η οριστικοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων τευχών αποτέλεσε προϊόν
μιας ιδιαίτερα κοπιώδους και εντατικής εργασίας και καρπό συνεργασίας όλων των
συμβαλλομένων πλευρών, ώστε να διαφυλάσσονται και να εξασφαλίζονται με πλήρη νομική
τεκμηρίωση, όλες οι επιμέρους δεσμεύσεις και καλύψεις που αναλαμβάνονται. Στο πλαίσιο αυτό
λήφθηκαν υπ’ όψιν το, από 22-03-2017, Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου και
το, από 22-03-2017, Σημείωμα του Τεχνικού Συμβούλου.
Μετά την έγκριση από την Οικονομική επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα, όλα τα τεύχη της
σύμβασης θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την τελική έγκριση, ώστε να κληθεί ο
Ανάδοχος (ΙΦΣ) για την υπογραφή της σύμβασης.
Η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου θα αποτελέσει σε μακροπρόθεσμη περίοδο των
πυρήνα της ολιστικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και θα
εξυπηρετεί με ορθολογικό τρόπο τις ανάγκες, αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών.
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι τα ακόλουθα:
1. Την έγκριση του νέου Σχεδίου Σύμβασης, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του
αρχικού εγκεκριμένου Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και την έγκριση των λοιπών
παρεπόμενων εγγράφων.
2. Την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του νέου Σχεδίου Σύμβασης με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις επί του αρχικού εγκεκριμένου Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και των
λοιπών παρεπόμενων εγγράφων, συνοδευόμενα από το Φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Τη διαπίστωση:
• της πλήρωσης των όρων του άρθρου 22 της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
• της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της
Σύμβασης Σύμπραξης της,
μετά ταύτα,
επιτυχούς ολοκλήρωσης της Περιόδου
Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων.
4. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανακήρυξη του προσωρινού σε
οριστικό ΙΦΣ του έργου, εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
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5. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τη διενέργεια παντός προβλεπόμενου
στη Διακήρυξη Β.ΙΙ Φάσης και το Ν. 4129/2013, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, καθώς και
για κάθε άλλη προπαρασκευαστική της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των
Παρεπόμενων Εγγράφων ενέργεια, εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της ΠΥΔΠ.
6. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στη διενέργεια παντός προβλεπόμενου για
την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.
………………………………………………………………………………………………….…..».
Στην ως άνω εισήγηση, επισυνάπτεται το αριθμ. πρωτ. 25904/3001/24-03-2016 Εισηγητικό
Σημείωμα του Ιωάννη Παπαγιάννη, εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων του προσωρινού
αναδόχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«… Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω καθώς και: ….
Λήφθηκε:
- Η αριθμ. 13/612/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ο 2ος
σε σειρά (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ), ως Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), μετά την
απόφαση του ήδη αναδειχθέντος να μην προβεί σε περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς
του.
Σε αυτό το πλαίσιο, απεστάλη το με αρ. πρωτ. 42586/64/17-5-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
με τίτλο: Υποχρεώσεις Προσωρινού ΙΦΣ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου" με το οποίο κάλεσε τον προσωρινό ΙΦΣ να προβεί στις
δέουσες ενέργειες και να προσκομίσει τα οριζόμενα στην Διακήρυξη Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών), έγγραφα και λοιπά στοιχεία, εντός των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση,
προθεσμιών.
Σε συμμόρφωση προς τα προαναφερθέντα, ο Προσωρινός ΙΦΣ υπέβαλε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (ΠΥΔΠ) τα παρακάτω:
α) Την από 20/05/2016 (αρ. πρ. 44804/5362/23.5.2016 Δ.Τ.Ε. Περ. Ηπείρου) επιστολή του προσωρινού
ΙΦΣ με την οποία υπέβαλε την υπ’ αριθ. 2850572731/20-05-2016 εγγυητική Επιστολή εκδόσεως
της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 1.200.000,00 €, σε συμμόρφωση με την υποπαράγραφο 22.1.1 της
ΠΥΔΠ
β) Την από 27.5.2016 (αρ. πρ. 47568/5812/30.5.2016 Δ.Τ.Ε. Περ. Ηπείρου) επιστολή του προσωρινού
ΙΦΣ, με την οποία υπέβαλε την υπ’ αρ. 2850572847/27-05-2016 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας
Πειραιώς ποσού 1.200.000,00 €, σε συμμόρφωση με την υποπαράγραφο 22.1.2 της ΠΥΔΠ
γ) Τα από 14/6/2016 και 10/8/2016 έγγραφα με θέμα: Υποβολή Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο 22.1.3 της ΠΥΔΠ,
έγγραφα και λοιπά στοιχεία.
δ) Σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη (παρ. 22.2 ΠΥΔΠ), o φάκελος της ΜΠΕ του Έργου, ως υπεβλήθη, διαβιβάσθηκε με το
υπ΄ αριθ. πρωτ. 53501/6584/15-6-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου στην αρμόδια Αρχή
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ 30677/16-6-2016), για τις κατά νόμο ενέργειες,
εκδοθείσης τελικώς της με αρ.πρωτ. οικ.48268 /7-10-2016 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ε) Με το από 13.7.2016 έγγραφό του Προσωρινού ΙΦΣ (αρ. πρωτ. Περιφ. Ηπείρου
63769/8138/14.7.2016) με θέμα: Υποβολή Σχεδίου Χρηματοδότησης – Τεχνικό Δελτίο
Προτεινόμενης Πράξης, τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο 22.1.4 της ΠΥΔΠ, έγγραφα και
λοιπά στοιχεία..
Κατόπιν της εκδόσεως του με αρ. πρωτ. 14309/25-11-2016 εγγράφου της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με το οποίο εντάσσεται το εν λόγω έργο στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με
το με αρ. πρωτ. 109973/156/25-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: Υποχρεώσεις
Προσωρινού ΙΦΣ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
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Περιφέρειας Ηπείρου" προς τον Προσωρινό ΙΦΣ, εκκίνησε την Περίοδο Οριστικοποίησης των
Συμβατικών Εγγράφων, καθόρισε τη διάρκεια αυτής σε σαράντα (40) ημέρες, κατά τα οριζόμενα στην
υποπαράγραφο 22.3.5 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (ΠΥΔΠ) και κάλεσε τον Προσωρινό ΙΦΣ να
προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της ΠΥΔΠ έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά της
Περιόδου αυτής.
Ο Προσωρινός ΙΦΣ με τις απαντητικές επιστολές του προσκόμισε τα οριζόμενα στις παραγράφους 22.3,
22.10 και 22.11 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών), έγγραφα
και λοιπά στοιχεία, ήτοι:
(i) Το Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης, μετά των Παραρτημάτων αυτής, με προτεινόμενες μεταβολές
(ii) Τα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία των υποπαραγράφων 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3, 22.3.4 και 22.11
της ΠΥΔΠ
(iii) Τις συμβάσεις και λοιπά έγγραφα της υποπαραγράφου 22.10.4 της ΠΥΔΠ
(iv) Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου που πραγματοποιήθηκε
από τον ανεξάρτητο φορέα «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών» ο οποίος έτυχε της αποδοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των υποπαραγράφων 19.2.2 και 22.10.2 της ΠΥΔΠ.
Επιπροσθέτως, με την υπ’ αρ. 120803/16065/1.2.2017 Απόφαση της Γενικής Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών εγκρίθηκε το από 23-12-2017 αίτημα του προσωρινού ΙΦΣ
σχετικά με την υπεισέλευση της εταιρείας «ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί A.Ε» στη θέση της κας
Γαβαλάκη Ευγενία του Απόστολου για την κατηγορία μελετών υπ. αριθμ. 27 «Περιβαλλοντικές
Μελέτες» η οποία είχε δηλωθεί σύμφωνα με τον όρο 13.6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου
Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως συνεργαζόμενος Μελετητής κατά την Α’ Φάση
του Διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου».
Κατόπιν των προσκομισθέντων από τον Προσωρινό ΙΦΣ εγγράφων, συμβατικών κειμένων και
δικαιολογητικών του άρθρου 22 της ΠΥΔΠ, τόσο πριν, όσο και διαρκούσης της Περιόδου
Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων, διαπιστώνεται η πλήρωση των όρων του άρθρου 22 της
Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και η επιτυχής ολοκλήρωση της Περιόδου
Οριστικοποίησης.
………………………………………………………………………………………………….…..».
25. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, κλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση, η
Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία ενημέρωσε τα
μέλη της Επιτροπής για όλες τις διαδικασίες οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων
του προσωρινού αναδόχου (ΙΦΣ), και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των μελών.
Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Η σημασία του έργου είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει ούτε
καθυστερήσεις, ούτε υπαναχωρήσεις, γι’ αυτό και ψηφίζουμε θετικά, παρά τη διαφωνία μας
για τη λύση που επιλέχθηκε από την Περιφερειακή Αρχή για την κατασκευή με ΣΔΙΤ, του
εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ. Η επιλογή μας θα ήταν, ή δημόσιο έργο, ή συν διαχείριση
της Περιφέρειας, των Δήμων και του ΦΟΔΣΑ με τον ανάδοχο, και αυτή μας η θέση μας
δεσμεύει να επαναδιαπραγματευθούμε τη σύμβαση από θέση πλειοψηφίας.».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 9/376/27-03-2017)


Εγκρίνει τα αποτελέσματα του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», στον
οποίο, βάσει της αριθμ. 13/612/11-05-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ανακηρύχθηκε προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,
και μετά την διαπίστωση της πλήρωσης των όρων του άρθρου 22 της Πρόσκλησης Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών και την έγκαιρη ολοκλήρωση / οριστικοποίηση των Συμβατικών
Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης,
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Ανακηρύσσει Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.».



Εγκρίνει το νέο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του
αρχικού εγκεκριμένου Σχεδίου, καθώς και τα λοιπά παρεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
και την αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενα από το Φάκελο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου από το νόμο, προσυμβατικού
ελέγχου.



Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τη διενέργεια παντός προβλεπόμενου στη
Διακήρυξη Β.ΙΙ Φάσης και το Ν. 4129/2013, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, καθώς και για κάθε
άλλη προπαρασκευαστική της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων
Εγγράφων ενέργεια, εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της ΠΥΔΠ, καθώς και για τη
διενέργεια παντός προβλεπόμενου για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος και Τσίκαρης Βασίλειος, οι τοποθετήσεις των οποίων, καθώς και η
τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, επί των θεμάτων που τέθηκαν με αυτές,
επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
και ενιαίο μέρος αυτής.
…………………………………………………………………………………..……....................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Κατέρης Ιωάννης
2. Καττής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καραμπίνας Ιωάννης
4. Πότσης Οδυσσέας

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Λάζος Ιωάννης
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Τσίκαρης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Μειοψηφίες μελών της Επιτροπής, τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής)
Α. Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, μειοψήφησε, με το εξής σκεπτικό:
«Ουσιαστικά το έργο είναι δώρο στις κατασκευαστικές εταιρείες και στους επιχειρηματίες γιατί η
ίδια συμμετοχή περιορίζεται στο 10%. Τα υπόλοιπα θα είναι χρήματα από το ΥΠΕΡΡΑ και από
δάνεια, ουσιαστικά δηλ. χρήματα που θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι της περιοχής της Ηπείρου.
Γι’ αυτό επιμένουμε ότι το έργο έπρεπε να το κατασκευάσει το Δημόσιο και να το λειτουργήσει.».
Επίσης, παρέπεμψε και στην τοποθέτηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», στην
αριθμ. 5/28/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σχετικά με την
έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου και τόνισε ότι τώρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η θέση που είχε
υποστηρίξει στις σχετικές με τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής ως εξής: «Διαφωνούμε κάθετα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, που
με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και των ΦΟΔΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά στους
επιχειρηματικούς ομίλους, το σύνολο της Διαχείρισης των απορριμμάτων. Με την υλοποίηση με
ΣΔΙΤ αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων, μπαίνει σε υλοποίηση μια επένδυση που θα
αποφέρει εξασφαλισμένη και υψηλή κερδοφορία στο εγχώριο και ευρωενωσιακό κεφάλαιο.
Κερδοφορία που θα τροφοδοτείται άμεσα μέσω των ανταποδοτικών τελών, με πρόθυμους
εισπράκτορες τις Δημοτικές Αρχές. Η πραγματική ανακύκλωση υποβαθμίζεται, αφού επιλέγεται
ένα μίγμα πανάκριβων τεχνολογιών, μαζί και αναποτελεσματικών με κορμό τη μεγιστοποίηση του
όγκου των σύμμικτων (ανάμικτων) απορριμμάτων, παραμερίζεται στην ουσία η ανακύκλωση
στην πηγή και τέλος προχωρά η ιδιωτικοποίηση και της αποκομιδής των απορριμμάτων (π.χ.
Ηγουμενίτσα, μέρος του Δ. Ιωαννιτών) με αποτέλεσμα εκατοντάδες εργαζόμενοι στην περιοχή
μας να βρεθούν στο δρόμο.».
Β. Το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, μειοψήφησε και παρέπεμψε στην
τοποθέτησή του, στην αριθμ. 5/28/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου, σχετικά με την έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει ως εξής:
«… Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, όπως και γενικότερα στη χώρα, αποτέλεσε
διαχρονικά το αντικείμενο έντονων τριβών και αντιπαραθέσεων, κινητοποιήσεων και δικαστικών
διενέξεων, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη λύση που να σέβεται το περιβάλλον, την
ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών, την αποτροπή εξάντλησης των φυσικών πόρων και αγαθών,
την οικονομική δυνατότητα των κατοίκων.
Τα οικονομικά συμφέροντα που συγκρούονται στο αντικείμενο «Διαχείριση Απορριμμάτων»
είναι τεράστια με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να φαντάζουν πολυτέλεια και να γίνεται επίκληση τους
μόνο και μόνο για να προωθηθούν λύσεις που να εξυπηρετούν κάθε φορά τα συμφέροντα που έχουν το
πάνω χέρι. Το αποτύπωμα αυτών των συγκρούσεων είναι εμφανές στη διαχρονική νομοθετική διαδρομή.
Νομοθετήματα, καταργήσεις νόμων, νομοθετικές ασάφειες, μεταφορές και ακυρώσεις αρμοδιοτήτων σε
φορείς της ΤΑ, έλλειμμα Εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, την προηγούμενη δεκαετία δρομολογήθηκαν σε τοπικό επίπεδο,
αποφάσεις και δράσεις που βασικό στόχο είχαν να διασφαλίσουν με κρατική εγγύηση την κερδοφορία,
για τις επόμενες δεκαετίες, συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων που επέλεξαν να
δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Βασικά χαρακτηριστικά των λύσεων που προτάχθηκαν είναι:
 Μια και μοναδική μονάδα (εργοστάσιο) διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια.
 Μονάδα με τη μορφή ΣΔΙΤ, ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή κρατική επιδότηση.
 Τιμές παράδοσης στην πόρτα του εργοστασίου, έτσι, ώστε να απαλλάσσεται ο ιδιώτης από
το σοβαρό κόστος συλλογής και μεταφοράς που παραμένει στα συνήθη υποζύγια: τους
δήμους και κατ΄ επέκταση τους δημότες.
 Έλλειμμα αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τους πολίτες από την προσπάθεια
ανακύκλωσης στην πηγή.
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 Έλλειμμα αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τους δήμους που φιλοξενούν τις μονάδες
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και τη ΜΕΑ.
 Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παράδοσης που για την Ήπειρο διαμορφώθηκε στους 80.000
tn/έτος και διασφαλίζει για τα επόμενα 25 χρόνια την κερδοφορία των «κρατικοδίαιτων»
επενδυτών.
 Ρήτρα αποκλειστικότητας για τη μονάδα ΣΔΙΤ.
Θα μου επιτρέψετε σ’ αυτό το σημείο και προς επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, να
εστιάσω σε ορισμένα θέματα που είναι ιδιαιτέρως προβληματικά:
 Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. θεωρούμε ότι ο καθορισμός ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας
στο ύψος των 80 χιλ. tn ετησίως με πρόβλεψη αποζημίωσης του ΙΦΣ σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δρα ανταγωνιστικά προς την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και
την ανακύκλωση, που σύμφωνα με το ΕΣΔΑ αποτελούν ιεραρχικά ανώτερες επιλογές
διαχείρισης αποβλήτων, καθώς δεσμεύει την Περιφέρεια στη λογική της διαχείρισης των
σύμμεικτων απορριμμάτων.
Ο όρος της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, που για την Ήπειρο
συμφωνήθηκε στους 80.000 tn/έτος, με συνολική παραγωγή απορριμμάτων στην περιφέρεια περίπου
144.000 tn/έτος και προβλήθηκε ως πολύ ρεαλιστικός, συνέβαλε σύμφωνα με τους θιασώτες του στην
επίτευξη μιας πολύ καλής τιμής παράδοσης ανά τόνο στην πόρτα του εργοστασίου. Το επιχείρημα αυτό
συνιστά μια συστηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού της τοπικής κοινωνίας και των
φορέων ΤΑ και συσκοτίζει τις πραγματικές και ολέθριες επιπτώσεις που θα έχει μελλοντικά τόσο
οικονομικά, όσο και στην προσπάθεια ενίσχυσης των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης στη πηγή.
Η εμμονή της Περιφερειακής Αρχής στην επιλογή αυτή αποτελεί συνειδητή πολιτική στήριξης
κρατικοδίαιτων οικονομικών συμφερόντων σε βάρος της τοπικής κοινωνίας, η δε σύμφωνη γνώμη των
αρχών της ΤΑ πρώτου βαθμού συνιστά εγκληματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο και ταυτόχρονα αποδοχή του ρόλου του ληστρικού φοροεισπράκτορα υπέρ των οικονομικών
συμφερόντων. Οι λόγοι που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή, ειδικά για την αποδοχή του όρου της
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
 Δημιουργεί μια μονοπωλιακή κατάσταση στο χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων
καθιστώντας τις τοπικές κοινωνίες έρμαια σε μελλοντικές εκβιαστικές τιμολογιακές
πολιτικές του αναδόχου. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή για κάθε
Συμβατικό έτος με βάση τη διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η προσαρμογή μπορεί
να έχει μόνο αυξητική πορεία και όχι μειωτική.
 Δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα την ΤΑ στην επιλογή αυτή, σε μια εποχή που, και
στο αντικείμενο αυτό, η τεχνολογική εξέλιξη είναι τεράστια. Η δέσμευση για ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ακόμα και αν η ποσότητα ήταν πολύ
μικρότερη από τη συμφωνηθείσα, δεν αφήνει περιθώριο στην ΤΑ για άλλες επιλογές πιο
οικονομικές και τεχνολογικά πιο εξελιγμένες.
 Καθιστά τις αρμοδιότητες δραστηριοποίησης της ΤΑ στο αντικείμενο της διαχείρισης των
απορριμμάτων που της παραχωρήθηκαν με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΕΣΔΑ, κλπ) κενό
γράμμα, καθώς η δέσμευση αυτή δεν αφήνει πρακτικά περιθώριο ανάληψης τέτοιων
δράσεων.
 Δεν επιτρέπει στην ΤΑ ή/και στον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει παράλληλες ή/και
ανταγωνιστικές δραστηριότητες σε όφελος των τοπικών κοινωνιών καθώς περιορίζει
σημαντικά το εύρος του αντικειμένου. Οι θιασώτες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας φαίνεται
ότι δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό και δραστηριοποιούνται μόνο όταν διασφαλίζουν τα
κέρδη τους από τον κρατικό και κοινωνικό κορβανά.
 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ρήτρας αποκλειστικότητας για τη
μονάδα ΣΔΙΤ εγκλωβίζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε μακροχρόνιες επιλογές που πολύ
σύντομα, κατά την άποψή μας, θα αποδειχθούν δυσβάσταχτες για τους πολίτες της Ηπείρου.
 Ρήτρα αποκλειστικότητας. Στο σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης για τη ΜΕΑ στο κεφ. 25.2
αναφέρεται ρητώς ότι «Η Περιφέρεια Ηπείρου θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ΟΤΑ /ΦοΔΣΑ που εδρεύουν στην
Εξυπηρετούμενη Περιοχή να παραδίδουν το σύνολο των Σύμμεικτων Στερεών Αποβλήτων τους
στη ΜΕΑ. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων από την Περιφέρεια Ηπείρου, αποτελεί
Γεγονός Αποζημίωσης.». Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος όρος, στην ουσία αναιρεί κάθε
δυνατότητα αναθεώρησης της πολιτικής διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων, τόσο από
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την Περιφέρεια όσο και από τους Δήμους, καθώς, αν δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη,
εναλλακτική επιλογή για το σύνολο της διάρκειας της συγκεκριμένης σύμβασης, σίγουρα
ωστόσο αποτελεί τετελεσμένο και λειτουργεί ως ένα ισχυρότατο αντικίνητρο για οποιαδήποτε
ενδεχόμενη αναθεώρηση στο μέλλον.
 Τιμή εισόδου στο εργοστάσιο επεξεργασίας ΑΣΑ. Στο θέμα αυτό, κατά την άποψή μας, έγινε
μια καλά οργανωμένη επιχείρηση αποπροσανατολισμού και ελλιπούς ενημέρωσης της τοπικής
κοινωνίας, των φορέων και δεν αποκλείεται και των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων.
Θυμόμαστε όλοι τον κ. Καχριμάνη και την κ. Καλογιάννη να βγαίνουν συχνά-πυκνά στα τοπικά
κανάλια και να διατυμπανίζουν πως χάρη στις προσπάθειες και τη διαπραγματευτική ικανότητα
της Περιφερειακής Αρχής η Περιφέρειά μας έχει πετύχει την καλύτερη τιμή Πανελλαδικά για τα
απορρίμματα που θα πάνε στη ΜΕΑ του ΣΔΙΤ. Συγκρίνανε μάλιστα την τιμή των 40-44€/τόννο
που δήθεν πέτυχαν με την τιμή των 134€/τόννο που ισχύει για το ΣΔΙΤ της Δυτ. Μακεδονίας. Η
προσπάθεια παραπλάνησης της τοπικής κοινωνίας είναι εμφανής. Αποκρύπτουν επιμελώς να
αναφέρουν ότι η τιμή που ισχύει στη Δυτ. Μακεδονία μειώθηκε στα 124€ και σ' αυτήν
συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΔΙΑΔΥΜΑ με τον ιδιώτη, και τα εξής:
1. η κατασκευή του νέου ΣΜΑ Κοζάνης (περιλαμβάνει τις υποδομές μεταφόρτωσης
σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων) και η λειτουργία και συντήρηση του
συνόλου των δέκα ΣΜΑ της Δυτ. Μακεδονίας,
2. η μεταφορά των απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στο εργοστάσιο επεξεργασίας,
3. η κατασκευή και λειτουργία περιφερειακού ΧΥΤΥ εντός της μονάδας,
4. η διάθεση του υπολείμματος.
5. Δημόσια επιδότηση κατά 50% το πρώτο έτος που διαμορφώνει την τιμή των 124€
στα 62€/τόνο για τους δήμους. Η επιδότηση μειώνεται κάθε χρόνο για να καταλήξει
στα 124€ μετά από 25 χρόνια.
Τι από όλα αυτά συμπεριλαμβάνει η τιμή των 40-44€/τόννο που πέτυχε η Περιφερειακή
αρχή στην Ήπειρο;
Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ την επεξεργασία των σύμμεικτων με παράδοση των απορριμμάτων
στην πόρτα της ΜΕΑ. Αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα και ο τελευταίος ανυποψίαστος πολίτης
αυτής της περιοχής το πού θα εκτιναχθεί το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει για τα
διασφαλισμένα κέρδη επί 25ετία του ιδιώτη που πέτυχε η Περιφερειακή μας αρχή με την
αποτελεσματική της διαπραγμάτευση. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σοβαρά:
 Γιατί δεν ενημέρωσε ολοκληρωμένα τους πολίτες η Περιφερειακή αρχή;
 Γιατί αποσιωπούν την πραγματικότητα οι Δήμαρχοι της Περιοχής και καταθέτουν τη
σύμφωνη γνώμη τους στην προοπτική που προδιαγράφεται;
 Έχουν κοστολογήσει οι Δήμαρχοι και η Περιφερειακή Αρχή το κόστος λειτουργίας των
ΣΜΑ, τη μεταφορά των σύμμεικτων από τους ΣΜΑ στη ΜΕΑ και τον εξοπλισμό που θα
χρειασθούν, τη μεταφορά από τη ΜΕΑ των υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ κλπ και πόσο
αυτά αυξάνουν την τιμή των 40-44€;
 Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνονται οι Δήμαρχοι των απομακρυσμένων Δήμων από
τη ΜΕΑ ότι το κόστος για αυτούς θα είναι πολλαπλάσιο;
 Ισχύς προσφερόμενης τιμής και όροι αναπροσαρμογής. Στο κεφ. 2.2.1 του παραρτήματος 6
του Σχεδίου Σύμβασης, προβλέπεται ότι η Ετήσια Ενιαία Χρέωση που καταβάλλεται από την
Περιφέρεια στον ΙΦΣ αναπροσαρμόζεται για κάθε Συμβατικό έτος με βάση τη διακύμανση του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο παράγοντας αναπροσαρμογής (ΠΑμ) ισούται με το λόγο της τιμής
του ΔΤΚ για το μήνα Νοέμβριο του έτους πριν την αναπροσαρμογή προς την τιμή του ΔΤΚ για
το μήνα Νοέμβριο που προηγείται της Ημερομηνίας Βάσης Αναπροσαρμογής. «Ρητά αναφέρεται
ότι ο Παράγοντας Αναπροσαρμογής (ΠΑμ) της Ετήσιας Ενιαίας Χρέωσης για κάθε Συμβατικό
Έτος μ πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1. Σε περίπτωση που είναι μικρότερος του 1
ορίζεται ίσος με 1.» Θεωρούμε ότι με το συγκεκριμένο όρο έχουμε δυνητικά μια έμμεση αύξηση
της τιμής που θα καταβάλλει η Περιφέρεια στον ΙΦΣ, αφού η αναπροσαρμογή της Ετήσιας
Ενιαίας Χρέωσης μπορεί να γίνει μόνο προς τα πάνω.
 Εκμετάλλευση δευτερογενών προϊόντων. Σύμφωνα με το κεφ. 9.2 της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού για τη ΣΔΙΤ, ανάμεσα στις υπόλοιπες υπηρεσίες που αναλαμβάνει ο ΙΦΣ είναι και
η «…εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων
Δευτερογενών Προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, ενέργεια, RDF, SRF, κόμποστ
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κλπ)». Επίσης, στο κεφ. 39.2 της Σύμβασης Σύμπραξης προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση που η
συνολική ποσότητα των Συμβατικών Αποβλήτων που παραδόθηκε στη ΜΕΑ, είναι μικρότερη
από την Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα, η Περιφέρεια Ηπείρου θα αποζημιώνει τον ΙΦΣ, για
απώλεια Εσόδων από Τρίτους με ένα ποσό...»! Δηλαδή, η Περιφέρεια όχι μόνο εκχωρεί μέρος
της εκμετάλλευσης των ανακτήσιμων υλικών στον ΙΦΣ στερώντας πόρους από τους Δήμους και
τους πολίτες που είναι και οι ουσιαστικοί κύριοι του δημόσιου πόρου που λέγεται
«απορρίμματα», αλλά επιπλέον διευρύνει και την εφαρμογή της ρήτρας ελάχιστης
εγγυημένης ποσότητας στην εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων,
εξασφαλίζοντας για τον ΙΦΣ τα προσδοκώμενα από αυτήν την εκμετάλλευση κέρδη.
 Διάρκεια της Σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης για το ΣΔΙΤ που έχει οριστεί στα 25 έτη, σε
συνδυασμό με τους παραπάνω όρους και τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η μονάδα ΜΕΑ στο
ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, ουσιαστικά καθιστά τον ΙΦΣ συνδιαμορφωτή στη χάραξη της γενικότερης
πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου για το σύνολο της συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου.
 ΧΥΤΥ. Θεωρούμε ότι η επιλογή να πάμε σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ για το
σύνολο των αναγκών της περιφέρειας και δεδομένων των προβλημάτων χωροθέτησης,
κατέστησε απαγορευτική τη δημιουργία, εντός της μονάδας, ΧΥΤΥ για την άμεση διάθεση του
υπολείμματος, επιβαρύνοντας έτσι τους Δήμους και τους πολίτες με ένα επιπλέον κόστος
μεταφοράς και διάθεσης του υπολείμματος. Ένα κόστος που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, αν
η περιφερειακή αρχή είχε υιοθετήσει τη λογική μικρών, αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας
ΑΣΑ.
 Αντισταθμιστικά οφέλη. Δεν προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη για τους Δήμους που
φιλοξενούν στα όρια τους εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
Από όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι η πολιτική επιλογή ίδρυσης μιας ΜΕΑ με τη μορφή ΣΔΙΤ και
τους όρους λειτουργίας και τιμολογιακής πολιτικής, επηρεάζει συνολικά το σχεδιασμό των υποδομών
που πρέπει να γίνουν για τη διαχείριση των Απορριμμάτων και συνεπώς το συνολικό ΠΕΣΔΑ.
Προφανώς η θέση που έχουμε μέχρι σήμερα εκφράσει για την πολιτική που ακολούθησε η
Περιφερειακή αρχή εξακολουθεί να ισχύει και της καταλογίζουμε τεράστιες ευθύνες. Η επιμονή
της στην ίδια πολιτική σχετικά με την ίδρυση της μιας και μοναδικής ΜΕΑ τη χρεώνει με
διαχρονικές ευθύνες απέναντι στους Ηπειρώτες. Οι πολίτες της Ηπείρου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι,
ο λογαριασμός που θα τους έρθει σύντομα και θα είναι δυσβάσταχτος, έχει συγκεκριμένες υπογραφές και
ονοματεπώνυμα. Οι εκβιαστικές πρακτικές και οι πολιτικές τετελεσμένων που ακολούθησε η
Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να επιβάλει τις επιλογές της σε κυβερνήσεις και την τοπική κοινωνία
την καθιστά μαζί με τους δημάρχους που συμφώνησαν αποκλειστικά υπεύθυνους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που στοιχειοθετούν τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά και την
πιεστική ανάγκη να υπάρξει επιτέλους λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα οι προτάσεις που ακολουθούν
μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ορθολογική προσέγγιση του θέματος.
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη:
 το σημείο στο οποίο έχουν προχωρήσει οι μελέτες και οι ενέργειες στην περιφέρεια Ηπείρου και
τα σημαντικά κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί,
 τα διαθέσιμα σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία,
 την οικονομική κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της χώρας,
 την κατάσταση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ,
 την θεσμοθέτηση του ΕΣΔΑ,
κλπ
Προτείνονται:
1) Η συνέχιση της διαδικασίας ίδρυσης της μονάδας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με
τις εξής ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 απάλειψη της δέσμευσης απέναντι στον ανάδοχο για την παράδοση μιας
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ.
 Απάλειψη της ρήτρας αποκλειστικότητας
Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα αυτά.
2) Επαναδιαπραγμάτευση τις τιμής ανά τόνο με στόχο τη μείωσή της.
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3) Θεσμοθέτηση Δημοτικών επιτρόπων παρακολούθησης από τους Δήμους υποδοχής
της/των Μονάδας/ων και των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
λειτουργίας των μονάδων και ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.
4) Πρόβλεψη για την απόδοση ποσοστού των εσόδων των μονάδων και ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
απευθείας από τους αναδόχους στους δήμους υποδοχής τους για έργα απομείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποδομών.
5) Μέριμνα για δεσμευτική πρόβλεψη απασχόλησης, από τους αναδόχους, εργατικού
προσωπικού από τις τοπικές κοινωνίες των δήμων υποδοχής.
6) Άμεση και απ’ ευθείας απόδοση ανταποδοτικών ωφελημάτων από τα ανακυκλώσιμα
υλικά που να έχουν τελικό αποδέκτη τον πολίτη στην πράξη.
7) Να προταχθεί η χρηματοδότηση δράσεων που ενισχύουν την προσπάθεια ανακύκλωσης
στη πηγή.
8) Εκτίμηση της κατάστασης των υπαρχόντων ΧΥΤΑ και της προοπτικής τους. Αν εκτιμηθεί
η αναγκαιότητα χωροθέτησης νέας/ων μονάδας/ων ΧΥΤΥ να δρομολογηθούν οι
απαραίτητες ενέργειες.
9) Ένταξη και χρηματοδότηση υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων διαχείρισης
απορριμμάτων των δήμων.
10) Χρηματοδότηση τεχνικοοικονομικών μελετών ίδρυσης διαδημοτικών μονάδων
διαχείρισης και αξιοποίησης τοπικά των ανακυκλώσιμων υλικών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΔΙΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση Σύμπραξης και το ενημερωτικό της ΔΙΑΔΥΜΑ
στο http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.html
Ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής
εδώ http://www.kathimerini.gr/818790/article/oikonomia/epixeirhseis/ypegrafh-h-prwth-symvash-sditgia-diaxeirish-aporrimmatwn
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Με τη Σύμβαση Σύμπραξης, η ΔΙΑΔΥΜΑ αναθέτει στο ΙΦΣ και αυτός αναλαμβάνει να εκτελέσει το
έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δυτ. Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» έναντι του Συμβατικού
Ανταλλάγματος, το οποίο συνίσταται σε Μηνιαίες Πληρωμές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
της Σύμβασης Σύμπραξης. (Σύμβαση Σύμπραξης, σελ 79-80,
http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.html )
1) Ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης ΣΔΙΤ;
Το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει:
- Την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας (σύμμεικτων) Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
- Την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
- Την κατασκευή του νέου ΣΜΑ Κοζάνης (περιλαμβάνει τις υποδομές μεταφόρτωσης σύμμεικτων
και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)
- Την προμήθεια του απαραίτητου κινητού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Την λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των υποδομών διαχείρισης των Σύμμεικτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δηλαδή των 10 ΣΜΑ (9 υφιστάμενοι και 1 νέος ΣΜΑ Κοζάνης) και της
ΜΕΑ-ΧΥΤΥ, για 25 χρόνια. (Θέματα και Διευκρινίσεις για τη σύμβαση «Μελέτη, Χρηματοδότηση,
Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σελ 2,
http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.html )
8) Σχετίζεται το αντικείμενο της Σύμβασης ΣΔΙΤ με τις αρμοδιότητες των Δήμων στη διαχείριση
των απορριμμάτων;
Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση.
Αρμοδιότητα των Δήμων είναι η συλλογή του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όπως
τα σύμμεικτα, τα ανακυκλώσιμα, τα ογκώδη, τα βιοαπόβλητα κλπ.
Η διαχείριση των ΑΣΑ, που περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση, τη μεταφορά, την επεξεργασία, την
διαλογή, την ανακύκλωση και την υγ. ταφή είναι αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
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Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας.
Υποχρέωση του Αναδόχου (όπως απορρέει από το καταστατικό της νέα εταιρείας του ΙΦΣ) είναι μόνο
η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου (Μεταφόρτωση και Επεξεργασία Σύμμεικτων ΑΣΑ και Ταφή
Υπολλειμμάτων). Απαγορεύεται η επέκταση του συμβατικού αντικειμένου σε άλλες δραστηριότητες
σχετικές ή άσχετες με τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Επίσης, απαγορεύεται ακόμη και η
τροποποίηση του Καταστατικού του ΙΦΣ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΔΥΜΑ.
Η συλλογή των ΑΣΑ είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση των Δήμων και δεν «κινδυνεύει» από τη
Σύμβαση ΣΔΙΤ. (ο.π., σελ 5-6, http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.htm )
16) Ποιος θα εκμεταλλεύεται τα ανακτώμενα από τη ΜΕΑ ανακυκλώσιμα υλικά και πως θα
αξιοποιείται το παραγόμενο κόμποστ;
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα εκμεταλλεύεται εμπορικά ο ΙΦΣ, αλλά μέρος των εσόδων θα επιστρέφει
στη ΔΙΑΔΥΜΑ, ανάλογα με την τιμή πώλησης που θα επιτυγχάνεται. Οι τιμές πώλησης των υλικών,
ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή και διαμορφώνονται βάση των διεθνών χρηματιστηριακών τους
τιμών.
Το παραγόμενο κομποστ θα αξιοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις της
ΚΥΑ 56366/2014 (ΦΕΚ3339/Β/2014). Στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται έσοδα για τον ΙΦΣ από την
αξιοποίησή του. Σε περίπτωση που προκύψουν στην διάρκεια της Σύμβασης τυχόν έσοδα από
πωλήσεις του υλικού, θα επιστρέφει στη ΔΙΑΔΥΜΑ ποσό ανάλογα με την τιμή πώλησης που θα
επιτυγχάνεται.
Τα έσοδα που θα επιστρέφουν στη ΔΙΑΔΥΜΑ από τις πωλήσεις των υλικών θα μειώνουν περαιτέρω το
τέλος
διαχείρισης
απορριμμάτων
για
τους
Δήμους.
(ο.π.,
σελ
8,
http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.html )
19) Ποιο είναι το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης;
Κόστος επένδυσης
49 εκατ. € με ΦΠΑ, το οποίο θα καλυφθεί από:
 35% Ιδία κεφάλαια του ΙΦΣ (17 εκατ. €)
 65% Δανεισμό, εκ των οποίων: 13 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 13 εκατ.
€ από το Jessica και 6 εκατ. € από την Εθνική τράπεζα
Κόστος λειτουργίας
Το έργο της ΔΙΑΔΥΜΑ αποτελεί από το 2006, το πρώτο έργο στη χώρα μας: α) που καθιστά
ολοκληρωμένη τη διαχείριση των ΑΣΑ σε μια περιοχή, β) που υλοποιείται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ στον τομέα
προστασίας του περιβάλλοντος και όχι μόνο της διαχείρισης των απορ/των, γ) που διασφαλίζει πόρους
από την ΕΤΕπ στον τομέα του περιβάλλοντος, δ) που αξιοποιεί όλο το ποσό του προγράμματος Jessica
της ΠΔΜ (αλλιώς θα χάνονταν τα κονδύλια), ε) που κινητοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια για διαχείριση
δημοτικών απορριμμάτων, στ) που έχει βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζ) που δεν μεταβιβάζει το
ρίσκο της καλής κατασκευής και αποτελεσματικής λειτουργίας σε δημόσιο φορέα.
Όλα αυτά καθιστούν το έργο μοναδικό και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Στη βάση αυτή
επιλέχθηκε από όλες τις κυβερνήσεις της χώρας διαχρονικά από το 2006 μέχρι και σήμερα, να
επιδοτηθεί η λειτουργία του έργου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους απόσβεσης της αρχικής
επένδυσης) από πόρους του ΠΔΕ και όχι από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ),
σε αντίθεση με άλλα έργα που δρομολογήθηκαν και προτείνεται η χρηματοδότηση μόνο του κόστους
επένδυσης.
Στη βάση αυτή, το τέλος διαχείρισης των σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους της Δυτ.Μακεδονίας, θα
διαμορφωθεί στα 62,10 ευρώ/τονο με ΦΠΑ, κατά το πρώτο έτος της σύμβασης, για τη μεταφόρτωση,
επεξεργασία και υγ.ταφή, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για αρχικές επενδύσεις και επανεπενδύσεις
την επόμενη 25ετία. Σημειώνεται ότι το κόστος θα μειωθεί περαιτέρω, τόσο από τα έσοδα των
πωλήσεων ανακτώμενων υλικών (βλ. ερώτηση 15), όσο και από τη σταδιακή μεταφορά στη ΜΕΑ
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων αντί σύμμεικτων ΑΣΑ (βλ. ερώτηση 16).
Σήμερα, η ανταποδοτική χρέωση των Δήμων είναι ίση με 38,5 ευρώ/τόνο με ΦΠΑ για μεταφόρτωση
και υγ.ταφή, αλλά προσωρινώς διαμορφώθηκε στα 34 ευρώ/τόνο με ΦΠΑ λόγω της οικονομίας
κλίμακας που δημιουργείται και των εσόδων που προκύπτουν από την παραλαβή στο ΧΥΤΑ
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Δυτ.Μακεδονίας των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας ΠΕ Ημαθίας, βάση της ΚΥΑ 22158/2426/2013
(ΦΕΚ 1266/Β).
Με βάση την απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ για την ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.3389/2005, την
οριστικοποίηση των επιτοκίων δανειοδότησης του έργου και την υπογραφείσα σύμβαση από
10/6/2015, η αρχική οικονομική προσφορά των 132,89 ευρώ/τόνο, έκλεισε στα 124,21 ευρώ/τόνο και
θα καλυφθεί κατά 50% από το ΠΔΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. (ο.π., σελ 9,
http://www.diadyma.gr/Website/SDIT/index.html )
«Αρχικά το Δημόσιο θα καλύπτει το 50% του κόστους, που ανέρχεται στα 124ευρώ/ανά τόνο
απορριμμάτων και σταδιακά η επιδότηση του θα μειώνεται, με πλήρη μηδενισμό στο τέλος της 25ετίας.
Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ, δηλαδή τους δήμους» (Δημοσθένης Μαυρίδης, Γεν.
Διευθυντής
της
ΔΙΑΔΥΜΑ,
Καθημερινή,
11/6/2015,
http://www.kathimerini.gr/818790/article/oikonomia/epixeirhseis/ypegrafh-h-prwth-symvash-sditgia-diaxeirish-aporrimmatwn )
………………………………………………………………………………..……………………......».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, επεσήμανε
ότι στην ανωτέρω αναφερθείσα, αριθμ. 5/28/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου, σχετικά με την έγκριση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ψήφισε θετικά, (εκτός του κου Β. Τσίκαρη όσον αφορά στη μονάδα), έχοντας
καταθέσει την κάτωθι τοποθέτηση:
« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Συζητάμε σήμερα για την έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηπείρου και θα ήθελα να ξεκινήσω απ’ αυτό που θεωρώ μείζον για το σημερινό δημόσιο πολιτικό
διάλογο.
Ότι δηλαδή, η σημερινή μας συνεδρίαση δεν αποτελεί το ξεκίνημα της κουβέντας για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων της Περιφέρειάς μας.
Αντίθετα, είναι το προτελευταίο βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας δρομολογημένης απ΄ την Περιφερειακή
Αρχή μακρόχρονης διαδικασίας.
Μιας διαδικασίας την οποία επέλεξε να κατευθύνει, σε συμφωνία με την προηγούμενη Κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Ηπείρου μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ.
Είχε αυτήν την πολιτική επιλογή, το συσχετισμό και το θεσμικό πλαίσιο για να την υλοποιήσει.
Έτσι, την θωράκισε νομικά και γραφειοκρατικά, την προχώρησε και παρ όλο που έχει θεσπισθεί ο
Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης ΗΠΕΙΡΟΥ, ο οποίος όμως εδώ και 3 περίπου χρόνια δεν έχει
συγκροτηθεί σε σώμα, η Περιφέρεια υλοποίησε όλα τα προηγούμενα ενδιάμεσα στάδια ολοκληρωμένα,
θεσμοθετημένα και δεσμευτικά με ανακηρυγμένο προσωρινό ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις
αυτοδιοικητικές, κοινωνικές και πολιτικές και φτάσαμε σήμερα μετά τη σημερινή μας απόφαση να
εκκρεμεί μόνο η κύρωση του ΠΕΣΔΑ και η έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ.
Υπ’ αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να έχουμε καμία ουσιαστική ανατρεπτική παρέμβαση, ακόμη κι αν
διαφωνούμε σε πολιτικό επίπεδο.
π.χ. για τον φορέα που θα διαχειριστεί τα απόβλητα, αν δηλαδή θα πρέπει να πρόκειται για δημόσιο
φορέα, όπως οι παρατάξεις της αριστεράς υποστήριζαν και διεκδικούσαν πάντοτε στις αυτοδιοικητικές
αίθουσες ή αν θα πρόκειται για σύμπραξη δημοσίου με ιδιώτη ή αν η εγγυημένη ποσότητα αποτελεί
προνομιακό όρο υπέρ του αναδόχου ή απαραίτητο όρο διασφάλισης της κατασκευής και λειτουργίας του
εργοστασίου κ.ο.κ.
Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν αποτελεί η σημερινή μας συνεδρίαση πεδίο για να εκφράσουμε τις
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις μας για το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο χώρο και το ρόλο της
αυτοδιοίκησης.
Πρέπει όμως να τονίσουμε πως η χώρα παρουσίαζε, τα προηγούμενα χρόνια, μια θλιβερή εικόνα στον
τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Παραδοσιακά, οι δυνάμεις που εναλάσσονταν στην εξουσία διαχειρίζονταν τις υποδομές του
περιβάλλοντος –και όχι μόνο- με στόχο την εξασφάλιση όχι τόσο του δημοσίου συμφέροντος αλλά
κυρίως υπερασπίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα.
Ούτε και έδιναν προτεραιότητα στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Έργα φαραωνικά, τα οποία παρέβλεπαν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και
πραγματικότητα.
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Την αμερημνησία αυτή, τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο όμως και σε μεγάλο βαθμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης, πληρώνει η χώρα με τεράστια πρόστιμα.
Την πληρώνουν όμως και οι πολίτες.
Ήταν απαραίτητο, λοιπόν, να αλλάξουμε σελίδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Σε κεντρικό επίπεδο, καταρτίστηκε ένα Εθνικό Σχεδίο Διαχείρισης Αποβλήτων διαφορετικό από το
προηγούμενο.
Γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη;
Γιατί το προηγούμενο ΕΣΔΑ, το οποίο μετρά ήδη μία δεκαετία, αγνοούσε και την δεδομένη ευρωπαϊκή
πραγματικότητα.
Δυστυχώς, οι προηγούμενες διοικήσεις άφησαν το χρόνο να περνά χωρίς να αναπροσαρμόζουν το
σχεδιασμό με βάση τις πιο σύγχρονες πρακτικές.
Το αποτέλεσμα;
Η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται και πάλι υπό την απειλή υπέρογκων προστίμων.
Ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης, όπου απέχουμε πάρα πολύ από τους στόχους που έχουν τεθεί για
το 2020.
Πόσο μάλλον, όταν η Ε.Ε. μελετά ήδη ποσοστά της τάξης του 60% και του 70% για την επόμενη
τετραετία, 2020-2030.
Η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε γρήγορα και συνέταξε, όπως προανέφερα, το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων.
Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Ιούλιο.
Το ότι το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου δεν εγκρίθηκε νωρίτερα δεν ήταν «μέγα λάθος του
Υπουργείου», όπως διάβασα να δηλώνει στις 17 του Ιούνη ο κος Καχριμάνης, αλλά αποτέλεσμα του
γεγονότος πως τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων, που ήταν από τις βασικές προϋποθέσεις του
νέου ΕΣΔΑ, δεν είχαν εκπονηθεί απ’ το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειάς μας και δεν είχαν
ενσωματωθεί στο ΠΕΣΔΑ .
Η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλλοντικών Επιπτώσεων έγινε και επίσημα, με έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την 1 η
του τρέχοντος μήνα (Ιουλίου).
Ο σχεδιασμός για την Ήπειρο γενικά περιλαμβάνει μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων, τρεις
επεκτάσεις ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, δώδεκα Σταθμούς Μεταφόρτωσης τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων και πλήθος πράσινων σημείων.
Στο νέο σχεδιασμό έγιναν κάποιοι αναγκαίοι συμβιβασμοί, κάτω από τις ασφυκτικές χρονικές πιέσεις.
Χωρίς, όμως να θίγονται οι θεμελειώδεις αρχές χρηστής διοίκησης, ορθολογικής διαχείρισης του
συστήματος. Και βέβαια, με βασική επιδίωξη, την επίτευξη κοινωνικού οφέλους όσο και την
αναπτυξιακή προοπτική.
Έτσι, για παράδειγμα, ο μηχανισμός χρεώσεων είναι σταθερός και αυτόματα αναπροσαρμοζόμενος με
τον πληθωρισμό.
Χωρίς παραθυράκια για νέες επιβαρύνσεις, ούτε με προβλέψεις για ιδιότυπες «ασυλίες» του αναδόχου.
Μέσα στο μηχανισμό προβλέπεται και αυτόματη μείωση της χρέωσης σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί
να καλύψει τις προδιαγραφές που του έχουν τεθεί.
Κυρίες και κύριοι,
Το νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμάτων συνιστά πρόκληση απέναντι στην οποία οφείλουμε να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Τόσο η κεντρική εξουσία όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο πλέον για πειραματισμούς και μικροπολιτική εκμετάλλευση.
Προσδοκώ ότι όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Και σε πνεύμα συνναίνεσης θα επιδιώξουμε τη μέγιστη συνεργασία προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου
να πρωτοπορίσει στο θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων.
Για να διαφυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
Με γνώμονα τη νομιμότητα, το σύνταγμα και την ευρωπαΙκή νομοθεσία.
Με σεβασμό στο περιβάλλον και στα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες μέσω των δημοτικών τελών,
Γιατί, εκτός των άλλων, δεν μπορεί να χαραχθεί αναπτυξιακή στρατηγική και να δρομολογήθεί η
παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς προηγουμένως να έχουν λυθεί θεμελιώδη ζητήματα όπως αυτό.
Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό,
συνιστά δείγμα του πολιτισμού μας.
Σας ευχαριστώ »

