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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το αριθµ. 32/2013 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 οκτώ (8) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 109452/4252/06-11-2013
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,
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας
Στέφανος 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 1ο
Εξέταση αιτηµάτων και παροχή διευκρινίσεων για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού
∆ιαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο του Έργου
«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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

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 Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα, του Π.∆. 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 Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 2007
(L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011),
καθώς και του Π.∆. 7/2013.
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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 ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.
3389/05 του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου» (υπ’ αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας
Σ∆ΙΤ).

9.

Την αριθµ. 11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης)
του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου 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 ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου 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.∆∆Σ 238/19.4.2013) και στον ελληνικό τύπο µε το αριθµ. 34394/3242/12.4.2013
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.

12.

Την αριθµ. 15/524/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της πενταµελούς Επιτροπής
του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, Α) από υπαλλήλους της Περιφέρειας
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) Β) από εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, και Γ) από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας
Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων.

13.

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
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Ουσιαστικά Προσόντα») της Επιτροπής του ∆ηµόσιου
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, στον ως άνω ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό,
και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και στη
συµµετοχή στον ∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι) και στη συνέχεια, στην υποβολή ∆εσµευτικής
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 ∆ιενέργειας, 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. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», (4) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON
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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. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», δεδοµένου ότι
συγκέντρωσε τη χαµηλότερη βαθµολογία στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του
ανωτέρω από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
14.

Τις αριθµ. 26/1085, 1086, 1087, 1088, 1089 και 1090/13-09-2013 αποφάσεις της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκαν αντίστοιχα, οι προδικαστικές
προσφυγές κατά της αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,
των ∆ιαγωνιζοµένων: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P
ΑΒΑΞ Α.Ε.», ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ
Α.Τ.Ε.» «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆.
Κωνσταντινίδης Α.Ε.», βάσει του από 11-09-2013 Πρακτικού-Κρίση της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, επί των υποβληθεισών
Προδικαστικών Προσφυγών.

15.

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. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αποκλείοντας την άνω ένωση από τη
συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και διαµορφώθηκε ο Πίνακας των έξι (6)
Υποψηφίων που προκρίνονται στον ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό του θέµατος, και
συγκεκριµένα στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του
∆ιαγωνισµού και στη συµµετοχή στον ∆ιάλογο (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 ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, 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. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.».

16.

Την αριθµ. 30/1307/23-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)
καταρτίσθηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση
Συµµετοχής στο ∆ιάλογο, του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος και
εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆), 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. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», και µε σκοπό τη διενέργεια
διαλόγου µεταξύ αυτών και της Περιφέρειας Ηπείρου.

17.

Την αριθµ. 30/1275/23-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση –
Στάδιο Ι και Ενέργειας όλων των επιµέρους διαδικαστικών πράξεων της Φάσης Β.Ι, για
την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το έργο του θέµατος, Α) από υπαλλήλους
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/α’/27-10-2011) και Β) από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπως ορίσθηκε µε τον αναπληρωτή του,
βάσει του µε αριθµ. πρωτ. 44008/ΕΓΣ∆ΙΤ/1204/08-10-2013 εγγράφου της ΕΓΣ∆ΙΤ.
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18.

Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 108457/10877/05-11-2013 έγγραφο,
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 108957/4239/05-11-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων
Ο.Ε.), στην οποία παρατίθενται οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν εµπρόθεσµα στην
Υπηρεσία, από τους Προεπιλεγέντες για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β΄
Φάση - Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο του Έργου του θέµατος, µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών/στοιχείων/εγγράφων, την 14-112013, καθώς και οι προτεινόµενες απαντήσεις – διευκρινίσεις επ’ αυτών, λαµβάνοντας
υπόψη, όπως επί λέξει αναφέρεται στην εισήγηση, τα εξής:

«…. Λαµβάνοντας υπόψη:
…. 9. τις απόψεις του Τεχνικού Συµβούλου Σ∆ΙΤ – στα πλαίσια της αρίθµ. 2112/17-05-

2013 σύµβασης µεταξύ της ΕΠΤΑ Α.Ε. και της Ε∆Α Περιφέρειας Ηπείρου – επί των
ερωτηµάτων των Προεπιλεγέντων για το έργο Σ∆ΙΤ µε τίτλο: «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Το γεγονός ότι:
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο
Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆):
«Οι Προεπιλεγέντες έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ΠΣ∆, υποβάλλοντας γραπτώς, στην ελληνική
γλώσσα, ερωτήσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή (µε επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο), οι οποίες θα απευθύνονται στον αρµόδιο επικοινωνίας, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης, το αργότερο µέχρι την 4η Νοεµβρίου
2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00. Στο σχετικό έγγραφο, καθώς και στον, τυχόν, φάκελο
που το περιέχει, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν του ονόµατος του και των
στοιχείων επικοινωνίας του Προεπιλεγέντος, ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός για το
Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»)
και η παρακάτω ένδειξη: «Θέµα: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ΠΣ∆ Φάσης Β.Ι».
β) Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση –
Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆):
«Η Αναθέτουσα Αρχή, δια των αρµοδίων οργάνων της, θα αξιολογήσει τα αιτήµατα για
παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών και θα απαντήσει εγγράφως σε όσες
περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συµβάλλει στη διευκόλυνση των Προεπιλεγέντων και την
αποτελεσµατικότερη και δηµιουργικότερη συµµετοχή τους στο ∆ιάλογο. Τα αιτήµατα αυτά θα
υποβάλλονται ταξινοµηµένα µε σαφή αναφορά στο κεφάλαιο και στην παράγραφο ή
Παράρτηµα της ΠΣ∆ που αφορούν. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των
ερωτήσεων των Προεπιλεγέντων θα κοινοποιούνται σε όλους τους Υποψηφίους µέχρι και
την 8η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος εξ αυτών
υπέβαλε την ερώτηση».
γ) Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας υπεβλήθησαν – εµπροθέσµως - από
Προεπιλεγέντες ερωτήσεις και αιτήµατα τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί (συνηµµένα)
και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και διευκρινίσεις.
δ) Η λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών/στοιχείων/εγγράφων των
παραγράφων 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 της ΠΣ∆ για το έργο µε τίτλο: «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», είναι η 14η-11-2013
και ως εκ τούτου πρέπει άµεσα να απαντηθούν τα υποβληθέντα από τους Προεπιλεγέντες
αιτήµατα. …. »
19.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν τα εξής: «Η Πρόσκληση συµµετοχής στο ∆ιάλογο
της Β’ Φάσης του διαγωνισµού, είχε αρκετές ασάφειες, όπως προκύπτει από τα
υποβληθέντα ερωτήµατα 1 και 3. Γι’ αυτό και επιδείξαµε τόσο µεγάλη σπουδή, κατά την
έγκριση των όρων της Προκήρυξης –στην αριθµ. 30/1307/23-10-2013 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής– συγκεκριµένα για το θέµα των ασφυκτικών χρονικών ορίων.
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Πολλές φορές, τυπικά θέµατα, µπορεί να εξελιχθούν σε θέµατα ουσίας και να
δηµιουργήσουν ουσιαστικά προβλήµατα στην εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισµού.».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 32/1386/08-11-2013)
−

Εξετάζει τα εµπροθέσµως υποβληθέντα αιτήµατα – ερωτήµατα των Προεπιλεγέντων στο
∆ιάλογο (ΠΣ∆) της Φάσης Β.Ι του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», όπως αυτά
αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και

−

Εγκρίνει τις διευκρινίσεις και απαντήσεις επ’ αυτών, όπως προτάθηκαν από τη ∆/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρονται αναλυτικά στην κατωτέρω, αριθµ.
πρωτ. 108457/10877/05-11-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας,
και την κοινοποίησή τους, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
σε όλους τους Προεπιλεγέντες στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆) της Φάσης Β.Ι του ως άνω ∆ηµόσιου
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005)
περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και των άρθρων 5.2 και 5.3 της
Προκήρυξης της Β’ Φάσης – Στάδιο Ι του ∆ιαγωνισµού.
Ειδικότερα στην σχετική επί του θέµατος, αριθµ. πρωτ. 108457/10877/05-11-2013 εισήγηση
της ∆.Τ.Ε./Π.Η. αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«…. Ερώτηµα 1ο:
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε ποια ηµέρα της 1ης εβδοµάδας του 1ου Κύκλου ∆ιαλόγου θα
πρέπει ο Επικεφαλής της Ο∆Π να υποβάλλει τον κατάλογο µελών Ο∆Π, καθώς στο άρθρο 17.1.2
της Πρόσκλησης Συµµετοχής σε ∆ιάλογο αναφέρεται η Τετάρτη ενώ στο άρθρο 17.2.3
αναφέρεται η Τρίτη.
Απάντηση:
Ο Επικεφαλής της Ο∆Π υποβάλλει την Τετάρτη της 1ης εβδοµάδας του Κύκλου ∆ιαλόγου
στην Ε∆∆Ι «Κατάλογο Μελών Ο∆Π». Ως εκ τούτου το άρθρο 17.2.3 της ΠΣ∆ αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι Προεπιλεγέντες εκπροσωπούνται από την Οµάδα ∆ιαλόγου Προεπιλεγέντος και τον
Επικεφαλής της Ο∆Π. Η Ο∆Π συγκροτείται από εκπροσώπους ή/και τους τεχνικούς,
χρηµατοοικονοµικούς και νοµικούς συµβούλους ή εµπειρογνώµονες των Προεπιλεγέντων. Προς
τον σκοπό τούτο, ο Επικεφαλής της Ο∆Π υποβάλλει την Τετάρτη της 1ης εβδοµάδας του Κύκλου
∆ιαλόγου στην Ε∆∆Ι «Κατάλογο Μελών Ο∆Π».».
Σηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17.3.4 της ΠΣ∆
σύµφωνα µε το οποίο: «Η Αναθέτουσα Αρχή είτε η Ε∆∆Ι διατηρεί το δικαίωµα κατά την
απόλυτη κρίση της και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Προεπιλεγέντων ή/και
τρίτων, να:
− τροποποιεί εν γένει τα χρονοδιαγράµµατα της Φάσης Β.Ι του ∆ιαγωνισµού,
− τροποποιεί το πρόγραµµα της Περιόδου ∆ιαλόγου µε ή χωρίς παράλληλη χρονική µετάθεση των
επιµέρους Κύκλων ∆ιαλόγων και χρονικών οροσήµων και να αυξάνει τον αριθµό ή τη διάρκεια
των Κύκλων ∆ιαλόγου, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και υποβολής
προτάσεων.
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− µεταβάλει, αυξοµειώνει, διευκρινίζει και να συµπληρώνει κατά την κρίση της, τη θεµατολογία, τα
αντικείµενα και τα Παραδοτέα του εκάστοτε Κύκλου ∆ιαλόγου.»
Ερώτηµα 2ο:
Στο άρθρο 17.1.2 της πρόσκλησης συµµετοχής (ΠΣ∆) αναφέρεται στον παρατιθέµενο πίνακα ότι
η Πέµπτη 28.11.2013 είναι η καταληκτική ηµεροµηνία «υποβολής εγγράφων και λοιπών
στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν για την διενέργεια του διαλόγου κατά τη 2η εβδοµάδα του
Κύκλου ∆ιαλόγου («Υλη Κύκλου ∆ιαλόγου)». Παρακαλούµε διευκρινίστε µας ποια είναι τα
έγγραφα αυτά και τα λοιπά στοιχεία.
Απάντηση:
Κατατίθεται έγγραφο υπόµνηµα στο οποίο οι Προεπιλεγέντες θα επισηµαίνουν τα κύρια
ζητήµατα που από την πλευρά τους θα αποτελέσουν αντικείµενο έκαστου Κ∆ καθώς και κάθε
στοιχείο που ο Προεπιλεγείς κρίνει ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες διενέργειας του διαλόγου επί
των προτάσεων που προτίθεται να αναπτύξει κατά την επικείµενη Συνεδρία, κατά την 2η
εβδοµάδα του Κ∆.
Ερώτηµα 3ο:
Στον παρατιθέµενο πίνακα του άρθρου 17.3.2, στη στήλη «Παραδοτέα» αναφορικά µε το 1ο Κ∆,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι στο υπό αρ. 3 εδάφιο η αναφορά στην 2η εβδοµάδα 1ου Κ∆ είναι
ορθή (αντί της 3ης εβδοµάδας) και προσδιορίστε την ακριβή ηµεροµηνία υποβολής των
παραδοτέων του εδαφίου.
Απάντηση:
Η στο υπό αρ. (3) εδάφιο ορθή αναφορά είναι στην 3η εβδοµάδα 1ου Κ∆. Ως εκ τούτου στον
παρατιθέµενο πίνακα του άρθρου 17.3.2, στη στήλη «Παραδοτέα» αναφορικά µε το 1ο Κ∆, το
υπό αρ. 3 εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «- στην γραπτή ανάπτυξη των θεµάτων του
αντικειµένου του διαλόγου και του ως άνω υποµνήµατος µε την ολοκλήρωση της 3ης εβδοµάδας
του 1ου Κ∆, ως ανωτέρω υπό 17.1.2».
Η ακριβής ηµεροµηνία αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση.
Ερώτηµα 4ο:
Παρακαλούµε για τη µετάθεση του 1ου Κύκλου ∆ιαλόγου κατά µία (1) εβδοµάδα αργότερα, ήτοι
τις αντίστοιχες ηµέρες από 10 έως 12 ∆εκεµβρίου 2013.
Απάντηση:
Ο 1ος Κύκλος ∆ιαλόγου ισχύει στις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο που
έχετε παραλάβει.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
17.3.4 της ΠΣ∆ σύµφωνα µε το οποίο: «Η Αναθέτουσα Αρχή είτε η Ε∆∆Ι διατηρεί το δικαίωµα
κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Προεπιλεγέντων
ή/και τρίτων, να:
− τροποποιεί εν γένει τα χρονοδιαγράµµατα της Φάσης Β.Ι του ∆ιαγωνισµού,
− τροποποιεί το πρόγραµµα της Περιόδου ∆ιαλόγου µε ή χωρίς παράλληλη χρονική µετάθεση των
επιµέρους Κύκλων ∆ιαλόγων και χρονικών οροσήµων και να αυξάνει τον αριθµό ή τη διάρκεια
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των Κύκλων ∆ιαλόγου, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και υποβολής
προτάσεων.
− µεταβάλει, αυξοµειώνει, διευκρινίζει και να συµπληρώνει κατά την κρίση της, τη θεµατολογία, τα
αντικείµενα και τα Παραδοτέα του εκάστοτε Κύκλου ∆ιαλόγου.»
Ερώτηµα 5ο:
Επί του άρθρου 17.1: προκειµένου να επιτευχθεί από πλευράς Υποψηφίων (µελών Ο∆Π) που θα
συµµετάσχουν στον ∆ιάλογο, η καλύτερη δυνατή προετοιµασία επί της ύλης κάθε Κύκλου
∆ιαλόγου, προτείνεται την εκάστοτε Παρασκευή της 1ης εβδοµάδας κάθε Κύκλου ∆ιαλόγου να
αποστέλλονται γραπτώς στους Υποψηφίους οι προκαταρκτικές βασικές προτάσεις/θέσεις της
Αναθέτουσας Αρχής επί των σχετικών υπό συζήτηση θεµάτων
Απάντηση:
∆εν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. ….».
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τη
διενέργεια του διαγωνισµού, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι είχε
καταρχήν ζητήσει να παραπεµφθεί το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, για συζήτηση στο
Περιφερειακό Συµβούλιο, τονίζοντας ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης
συνολικά των απορριµµάτων και πιο ειδικά της κατασκευής µε Σ∆ΙΤ του εργοστασίου ΑΣΑ και
συνολικά της λειτουργίας του, και στη συνέχεια είχε καταθέσει την άποψή του επί του θέµατος,
ως εξής: «∆ιαφωνούµε κάθετα µε την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, που µε τη
σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας και των ΦΟ∆ΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά στους
επιχειρηµατικούς οµίλους, το σύνολο της ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Με την υλοποίηση
µε Σ∆ΙΤ 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 ∆ηµοτικές 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 ∆. Ιωαννιτών) µε αποτέλεσµα εκατοντάδες
εργαζόµενοι στην περιοχή µας να βρεθούν στο δρόµο.».
................................................................................................................................................
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,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

3. Καραµπίνας Ιωάννης,
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,
5. Παπατσίµπας Γεώργιος,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζούµπας Στέφανος,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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