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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.    

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ9-ΡΒΗ



 - 31 - 

6. Την αριθµ. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου 
της Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου (ΣΤ΄ 
∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 86748/6450/28-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού.  

7. Το Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος µε συνηµµένους τους σχετικούς 
πίνακες (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 19291/1553/28-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19371/694/28-02-2013 
στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η Επιτροπή του διαγωνισµού εισηγείται οµόφωνα, οι 
προσφορές και των δύο (2) κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορά, ήτοι των: α) 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., να 
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, το οποίο αφορά την αξιολόγηση των 
φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν τα εξής: «Αποδεχόµαστε την εισήγηση της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ως προς το Α’ στάδιο αξιολόγησης των προσφορών για τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, επιφυλασσόµαστε όµως, στα επόµενα στάδια του 
διαγωνισµού, να συσχετίσουµε τη θέση µας µε τη µειοψηφία που είχαµε εκφράσει στην 
αριθµ. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και αφορούσε στις 
επιφυλάξεις µας “…για το µέρος του σχεδίου της διακήρυξης που αφορά στη βαθµολόγηση 
της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων, βάσει των σχετικών 
µαθηµατικών τύπων, και στον τελικό προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας για τον Φορέα 
προσφοράς, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα… ”». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/200/04-03-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του 
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 
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σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των κοινοπραξιών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: α) 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και β)  «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.», από 
τον οποίο προέκυψε ότι πληρούν τους όρους της σχετικής διακήρυξης και εισηγείται οµόφωνα 
οι προσφορές και των δύο κοινοπραξιών, να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, 
το οποίο αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/19-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
στον ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας 
του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά 
στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 
κοινοπραξιών α) «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και β)  «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. 
Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
28/1128/01-10-2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διατηρώντας τη συνολική θέση 
του για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε σχετικές 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και επιπλέον 
κατέθεσε την πρότασή του, το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί από τον ίδιο 
τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
της Π.Ε. Ιωαννίνων και να µην διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι  

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Προϋπολογισµού 1.290.600,00  €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.  και 
144.810,00  €, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000  m3  στραγγισµάτων.) 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει µε ανοιχτή (δηµόσια) διαδικασία µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» της παρ. 
1α του άρθρου 51 του Π.∆. 60/2007.  

Στα Ιωάννινα σήµερα την 19η του µηνός ∆εκεµβρίου του 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
09:30΄ π.µ., σύµφωνα µε την αριθµ. 112118/8553/13-12-2012 πρόσκληση της προέδρου της 
επιτροπής. 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Πρόεδρος,  

2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, υπάλληλος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού, ως Μέλος,  

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, ως Μέλος.  

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού, 
σύµφωνα µε την αρ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως  τροποποιήθηκε µε την αρ. 35/1418/07-12-212 απόφαση της, 
συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο γραφείο 232 της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 
διεξαγωγή αυτού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών. 

Κανείς ενδιαφερόµενος δεν προσήλθε να καταθέσει απευθείας στην επιτροπή. 

Στη συνέχεια και αφού πέρασε ο προβλεπόµενος χρόνος, η πρόεδρος της Ε.∆. ανακοίνωσε 
τη λήξη της παραλαβής και επικοινώνησε µε το πρωτόκολλο της υπηρεσίας για να 
διαπιστωθεί αν έχουν αφιχθεί προσφορές. Μετά την καταφατική απάντηση µετέβηκε το µέλος 
της επιτροπής Ευάγγελος Τσιάρας, παρέλαβε δύο (2) φακέλους προσφορών και τους 
µετέφερε στο γραφείο συνεδρίασης της επιτροπής. 

 
Κατά σειρά κατέθεσαν προσφορές οι αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα επιχειρήσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ α/α Πρωτοκόλλου 
∆/νσης Οικονοµικού 

1. 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

114380/8705/19-12-2012    
ώρα: 09.50΄ πµ 

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – EN.ACT. Ε.Π.Ε. 

114405/8706/19-12-2012  
ώρα: 09.56΄ πµ 

 

Στη συνέχεια, η Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 4.1 της αριθµ. 99078/7545/05-11-
2012 διακήρυξης, έλεγξε την εµπρόθεσµη κατάθεση των φακέλων προσφοράς, 
διαπιστώνοντας ότι κατατέθηκαν εµπρόθεσµα (πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής  δηλ.: 
19/12/2012 και ώρα 10:00΄ π.µ.), τους αρίθµησε, έθεσε την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και 
τους µονόγραψε. 

Στη συνέχεια σύµφωνα µε το Άρθρο 3.1 προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς 
- σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης - της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. (προσφορά Νο1), 
ελέγχοντας αν περιλαµβάνει σφραγισµένους  τους τρεις (3) επιµέρους φακέλους: 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αρίθµησε, έθεσε την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τους 
µονόγραψε. 

Την ίδια διαδικασία ακολούθησε  και για την προσφορά της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. (προσφορά Νο2). 

Κατόπιν, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 4.1 της αριθµ. 99078/7545/05-11-
2012 διακήρυξης, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης της κξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε,, την οποία 
µονόγραψε και αρίθµησε ανά φύλλο. Οι φάκελοι µε τις ενδείξεις «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - χωρίς να ανοιχθούν - σφραγίστηκαν, υπογράφθηκαν από τα 
µέλη της Επιτροπής και παρέµειναν στην επιτροπή προς φύλαξη. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συµµετοχής της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – 
Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.. Επίσης ήλεγξε την εγγυητική συµµετοχής ως προς 
την πληρότητα και την εγκυρότητά της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15.1 της αριθµ. 
99078/7545/05-11-2012 διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

Την ίδια διαδικασία ακολούθησε  και για την προσφορά της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. 

Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή σηµείωσε τα εξής: 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όλων των διαγωνιζοµένων είναι πλήρη σύµφωνα µε την  
αριθµ. 99078/7545/05-11-2012 διακήρυξη  και συνεπώς οι διαγωνιζόµενοι γίνονται κατ’  
αρχήν αποδεκτοί στο διαγωνισµό. 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Παρασκευή 21-12-2012 και 
ώρα 09:00΄ π.µ. στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να ελέγξει την 
ορθότητα των δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης 
και στο αριθµ. 113382/8624/18-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
«περί διευκρινήσεων για την διεξαγωγή του διαγωνισµού» που ζητήθηκαν εγγράφως από την 
Ε.∆. την 17-12-2012, προκειµένου να αποφασίσει εάν έχουν τηρηθεί οι όροι.  
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Την Παρασκευή 21-12-2012 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, 
ξεκινώντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
(προσφορά Νο1) και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι 
πίνακες 1.α, 1.β, 1.γ,1.δ1,1.δ2,1.δ3 και 1.ε και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 191), 
σηµειώνεται δε ότι το ΦΕΚ 7014/16-07-2012 έχει  υποβληθεί εις διπλούν και για το λόγο αυτό 
τα φ. 91 ως & 101 δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Ακόµη η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να ζητηθεί, από τα πιστωτικά ιδρύµατα που τις 
εξέδωσαν, η γνησιότητα των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και των δύο 
(2) συµµετεχόντων κοινοπραξιών. 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τετάρτη 09-01-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Με τα αριθµ.  117072/8974/27-12-2012 και 117079/8977/27-12-2012 έγγραφα της, η Ε.∆. δια 
της πρόεδρου της, ζήτησε να βεβαιώσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα  την γνησιότητα εκ µέρους 
τους της έκδοσης των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και για τις δύο (2) 
συµµετέχουσες κοινοπραξίες. 

Την Τετάρτη 09-01-2013 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των υπόλοιπων 
δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.,  διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους 
της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 1.στ και 1.ζ και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 192 ως 
και 377), ολοκληρώνοντας έτσι τον έλεγχο της όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής της.  

Επίσης έχοντας υπόψη την παρ. 4.5 του άρθρου 4 της διακήρυξης, αποφάσισε οµόφωνα να 
ζητήσει συµπληρωµατικά, επικυρωµένα τα ήδη υποβληθέντα αντίγραφα των ΦΕΚ 
δηµοσίευσης των ισολογισµών του ενός µέλους της Κ/ξίας, δηλ. της «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.», µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων 
(συνηµµένος πίνακας 1.η).  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 15-01-2013 και ώρα 09:30΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. 
Ε.Π.Ε.. (προσφορά Νο2). 

Την Τρίτη 15-01-2013 και ώρα 09:30΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, ξεκινώντας τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
EN.ACT. Ε.Π.Ε. (προσφορά Νο 2) και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης 
(συνηµµένοι πίνακες 2.α, 2.β, 2.γ και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 5, 62 ως και 
116, 118 ως και 143 & 145 ως και 164).   

Επίσης έχοντας υπόψη την παρ. 4.5 του άρθρου 4 της διακήρυξης, αποφάσισε οµόφωνα να 
ζητήσει συµπληρωµατικά, επικυρωµένα τα ήδη υποβληθέντα αντίγραφα των ΦΕΚ 
δηµοσίευσης ίδρυσης και τροποποιήσεων όλων των µελών της Κ/ξίας, δηλ. της «ΗΛΕΚΤΩΡ 
Α.Ε.», της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και της «EN.ACT. Ε.Π.Ε.», µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων (συνηµµένος πίνακας 2.η).  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 22-01-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Την Τρίτη 22-01-2013 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. και διαπίστωσε 
ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 1.δ1 και φύλλα αρίθµησης της 
επιτροπής 6 ως και 10, 35 ως και 48, 117, 178 ως και 179, 185, 255, 258 και 390 ως και 807).               

Σηµειώνεται ότι τα φύλλα 49 ως & 59, 172 ως &177, 186 ως & 201, 215 ως & 221, 231 ως & 
241 αφορούν δικαιολογητικά που δεν απαιτούνται, µε την παρούσα διακήρυξη ή στο παρόν 
στάδιο του διαγωνισµού.  
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Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Παρασκευή 01-02-2013 και ώρα 10:00΄ π.µ. 
στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Την Παρασκευή 01-02-2013 και ώρα 10:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. 
Ε.Π.Ε. και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 1.δ2 1.δ3  
και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 11 ως και 16, 60 ως & 61, 144, 165 ως και 171, 180 ως 
και 184, 202 ως και 203, 213, 256 ως και 257, 260, 386 ως και 389, 808).               

Επίσης έχοντας υπόψη την παρ. 4.5 του άρθρου 4 της διακήρυξης, αποφάσισε οµόφωνα να 
ζητήσει συµπληρωµατικά, µε την υποβληθείσα Υ.∆. τα πιστοποιητικά των αντίστοιχων 
επιµελητηρίων για επαγγελµατικό παράπτωµα του προέδρου και των διευθυνόντων 
συµβούλων του µέλους της κ/ξίας, δηλ. της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», µετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων (συνηµµένος πίνακας 2.η).  

Σηµειώνεται ότι τα φύλλα 204 ως & 212, 214, 222 ως & 230, 242 ως & 246, 252 ως και 254 
αφορούν δικαιολογητικά που δεν απαιτούνται, µε την παρούσα διακήρυξη ή στο παρόν στάδιο 
του διαγωνισµού.  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 05-02-2013 και ώρα 10:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Την Τρίτη 05-02-2013 και ώρα 10:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. και διαπίστωσε 
ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 2.ε και 2.ζ και φύλλα αρίθµησης 
της επιτροπής 17 ως και 28, 29 ως και 34, 352  ως και 383).      

Επίσης έχοντας υπόψη την παρ. 4.5 του άρθρου 4 της διακήρυξης, αποφάσισε οµόφωνα να 
ζητήσει συµπληρωµατικά: α) επικυρωµένα τα ήδη υποβληθέντα αντίγραφα των ΦΕΚ 
δηµοσίευσης των ισολογισµών των µελών της κ/ξίας, δηλ. της «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και της 
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και β) δήλωση για τους υποβληθέντες πίνακες, περί του συνολικού 
ύψους κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 
αντικείµενο της σύµβασης για τις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2009-2010-2011) του µέλους 
της Κ/ξίας, δηλ. της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών 
όλων των συµµετεχόντων (συνηµµένος πίνακας 2.η).  

Σηµειώνεται ότι το φύλλο 384 αφορά δικαιολογητικό που δεν απαιτείται, µε την παρούσα 
διακήρυξη ή στο παρόν στάδιο του διαγωνισµού. 

Ακόµη η Ε.∆. έλαβε υπόψη της, τις επιβεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, περί της 
έκδοσης, εκ µέρους τους, των εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε τα παρακάτω έγγραφα: το 
από 27-12-2012 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την επιστολή αρ. 562/27-12-2012 ALPHA BANK 
Ιωαννίνων, την επιστολή αρ. 388/28-12-2012 ALPHA BANK Αθηνών και  το από 01-02-2013 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 12-02-2013 και ώρα 10:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Την Τρίτη 12-02-2013 και ώρα 10:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των υπόλοιπων 
δικαιολογητικών συµµετοχής της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. 
Ε.Π.Ε. και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 2.στ και 
φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 247 ως και 251, 261 ως και 351).    

Σηµειώνεται δε, ότι τα πιστοποιητικά κατά ISO, που ζητούνται  µε την παρ. 20.1.Β) του 
άρθρου 20 της διακήρυξης και αφορούν το µέλος της Κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» δεν 
λαµβάνονται υπόψη γιατί: έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, δεν συνοδεύονται από τα 
πρωτότυπα και από επίσηµη µετάφραση. 
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Με τα αριθµ. 13677/1162/12-02-2013 και 13692/1164/12-02-2013 έγγραφα της η Ε.∆. καλεί 
τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό κ/ξίες, ως και την Παρασκευή 15-02-2013 να 
προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχει σηµειώσει στους πίνακες 1.η και 2.η, 
σύµφωνα µε προηγούµενες συνεδριάσεις της και όρισε συνέχιση της συνεδρίασης την Τρίτη 
19-02-2013 και ώρα 09:30΄ π.µ. στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των συµπληρωµατικών στοιχείων  που θα προσκοµιστούν εκ µέρους και 
των δύο (2) συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κοινοπραξιών. 

Την Τρίτη 19-02-2013 και ώρα 09:30΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της µε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά µε τα αριθ. πρωτ.: α) 
14854/1245/14-02-2013 της κ/ξίας:    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β) 15191/1262/15-02-2013 της 
κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., τα οποία καταρχάς µονόγραψε 
και αρίθµησε κατά φύλλο συνεχίζοντας την αρίθµηση (ανά προσφορά) από το σηµείο που 
σταµάτησε τα αρχικά υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά δεύτερον διαπίστωσε ότι πληρούν 
του όρους της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 1.η και 2.η και φύλλα αρίθµησης της 
επιτροπής: 378 ως και 390 (προσφορά Νο1), 809 ως και 955 (προσφορά Νο2)). 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 

Εισηγείται οµόφωνα 

οι προσφορές και των δύο (2) κοινοπραξιών: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, το 
οποίο αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα ένα εκ 
των οποίων θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να 
προβεί στις νόµιµες ενέργειες. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ9-ΡΒΗ


