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από το αριθμ. 20/2017 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 τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60805/2410/28-06-2017 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:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Τύρου – Ούζα 
Αναστασία (Νατάσσα), Κωτσαντής Κων/νος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), ενώ 
απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, Καττής Νικόλαος και Γκεσούλης Ηλίας 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Παράταση ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των παρεπόμενων 

εγγράφων, 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 
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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 
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. 12788/06-
03-2013/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. Τις αριθμ. 12/367/09-04-2013, 19/760/05-07-2013 και 29/1234/14-10-2013, 30/1307/23-10-
2013, 33/1474/18-11-2013, 1/40/16-01-2014, 3/83/31-01-2014, 12/483/10-04-2014, 
24/1090/08-08-2014, 26/1142/29-08-2014 και 13/612/11-05-2016 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των όρων διενέργειας και των τευχών 
δημοπράτησης των Φάσεων του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό 
Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο του θέματος, την έγκριση των Πρακτικών 
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, και την ανακήρυξη του προσωρινού Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης. 

11. Την αριθμ. 9/376/27-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: ►  
εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό 
Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο του θέματος, 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 
ανακηρύχθηκε Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ► εγκρίθηκε το νέο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης, με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις επί του αρχικού εγκεκριμένου Σχεδίου, καθώς και τα λοιπά παρεπόμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενα 
από το Φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου από 
το νόμο, προσυμβατικού ελέγχου και ► εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης 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 

12. Την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων,  που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 32014/98/30-06-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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62101/2489/30-06-2017 στον φάκελο 2017 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται και εισηγείται τα 
εξής:  

«… ΘΕΜΑ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 

Μετά την κοινοποίηση της αρ. 123/23-05-2017 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (που μας διαβιβάστηκε με το αρ. 27420/23.5.2017 έγγραφο), προβήκαμε στην 

αποστολή της, με αρ. πρωτ. 54274/83/13-06-2017, πρόσκλησης προς την ανάδοχο 

εταιρεία για υπογραφή της Σύμβασης και των παρεπομένων εγγράφων, ορίζοντας 

ημερομηνία υπογραφής την 5η Ιουλίου 2017. 

Στις 28-06-2017, η ανάδοχος εταιρεία, Αειφορική Ηπείρου Μ.Α.Ε.Ε.Σ., αιτήθηκε, 

εγγράφως από εμάς, παράταση της, ως άνω, ημερομηνίας υπογραφής Σύμβασης για επιπλέον 

δέκα έξι (16) ημέρες,  δηλαδή έως 21/07/2017 (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο). Η 

παράταση, σύμφωνα με το έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αναγκαία για την 

ολοκλήρωση των διαδικαστικών εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις χρηματοδοτικές συμβάσεις 

αλλά και την έγγραφη αποτύπωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

θεμάτων που αφορούν στον πρωτόκολλο οριστικοποίησης σεναρίου βάσης (rebalancing) 

προκειμένου να επιτευχθεί προσηκόντως το χρηματοοικονομικό κλείσιμο. 

Με βάση το άρθρο 23.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Φάση ΒΙΙ – 

Πρόσκληση Υπογραφής Δεσμευτικών Προσφορών «….Ο ΙΦΣ μπορεί να ζητήσει από την 

Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλοντας εγγράφως σχετικό 

αίτημα, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους αιτείται την 

παράταση αυτή και η Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική της 

ευχέρεια για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης παράτασης, αιτιολογώντας την απόφασή της 

αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, άνευ οποιασδήποτε αποζημίωσης προς τον 

ΙΦΣ, να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία για χρονικό διάστημα επιπλέον τριάντα (30) 

ημερών (και όχι πέραν αυτού, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του ΙΦΣ) ή/και 

χωρίς να έχει προηγουμένως υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ΙΦΣ.»  

Με δεδομένα τα ανωτέρω, εισηγούμαι: 

1. τον ορισμό νέας ημερομηνίας για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και των 

παρεπόμενων εγγράφων στις 21-07-2017 

2. Τον ορισμό ως χώρο υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των παρεπόμενων 

εγγράφων τα Ιωάννινα και ειδικότερα τα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

………………………………………………………………………………………………….…..». 

13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/965/30-06-2017)  

 Εγκρίνει την παράταση για δέκα έξι (16) ημέρες, της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης 
Σύμπραξης και των παρεπόμενων εγγράφων, του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου 
εταιρείας «Αειφορική Ηπείρου Μ.Α.Ε.Ε.Σ.», η οποία είχε ορισθεί για την 5η Ιουλίου 2017 βάσει 
της με αρ. πρωτ. 54274/83/13-06-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου προς την 
ανάδοχο εταιρεία,  

αποδεχόμενη την από 28-06-2016 σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Αειφορική Ηπείρου 
Μ.Α.Ε.Ε.Σ.», και τους λόγους που επικαλείται στο έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο, η 
παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών εκκρεμοτήτων αναφορικά 
με τις χρηματοδοτικές συμβάσεις αλλά και την έγγραφη αποτύπωση των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση θεμάτων που αφορούν στον πρωτόκολλο οριστικοποίησης 
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σεναρίου βάσης (rebalancing) προκειμένου να επιτευχθεί προσηκόντως το χρηματοοικονομικό 
κλείσιμο. 

 Ορίζει ως νέα ημερομηνία για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και των παρεπόμενων 
εγγράφων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», την 21η Ιουλίου 2017 και 

 Ορίζει ως χώρο υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των παρεπόμενων εγγράφων τα 
Ιωάννινα και ειδικότερα τα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου (Διοικητήριο, Πλατεία Πύρρου 1, 
45221 Ιωάννινα).   

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος παρέπεμψε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 9/376/27-

03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «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.». 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στις σχετικές με τη 

διενέργεια του διαγωνισμού, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσε ότι ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ, εκφράζοντας την διαφωνία της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στη λύση που 

επιλέχθηκε από την Περιφερειακή Αρχή για την κατασκευή με ΣΔΙΤ, του εργοστασίου 

επεξεργασίας ΑΣΑ, με την οποία, δεν εξασφαλίσθηκε τελικά το μικρότερο δυνατό κόστος 

λειτουργίας, το οποίο μετακυλύεται στους πολίτες της περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια, οι 

οποίοι θα πληρώσουν το τίμημα εντέλει και θα είναι βαρύ.  

……………………………………………………………………………………..…….................... 
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. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Καραμπίνας Ιωάννης 

  3. Πότσης Οδυσσέας 

4. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

5. Κωτσαντής Κων/νος 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΗΛ17Λ9-10Φ
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