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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 3 / 2015
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 1 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για
την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του
Έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με
ΣΔΙΤ και του Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας
Διαλόγου – Κήρυξη Πέρατος Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού
Διαλόγου-Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 13 η Ιανουαρίου
του έτους 2015
ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 896 / 9/01/2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ :
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
και δεν προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο
αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 8 , (σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης,
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση των
αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με ΣΔΙΤ και του
Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου –
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Κήρυξη Πέρατος Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Φάση Β.Ι:
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο», δίνει το λόγο στον υπάλληλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γιοβανάκη Θεόδωρο ο οποίος ως εισηγητής του θέματος
λέγει τα παρακάτω:
Κύριοι Σύμβουλοι,
1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 870/09.01.2015 έγγραφό της, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαλόγου (εφεξής η «Επιτροπή» ή «ΕΔΔΙ»), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθ. 141/30.04.2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπέβαλε προς την
τελευταία δια του Προέδρου της, το Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου, σύμφωνα με το
άρθρο 17.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β.Ι. Φάσης – Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Διάλογο (εφεξής «Πρόσκληση» ή «ΠΣΔ»), ομού μετά των
Παραδοτέων και λοιπών εγγράφων και στοιχείων του φακέλου της Φάσης Β.Ι του
εν θέματι Διαγωνισμού που ευρίσκοντο εις χείρας της.
2. Στο ως άνω Πρακτικό της ΕΔΔΙ ενσωματώνεται αναλυτική επισκόπηση της
διαδικασίας προπαρασκευής και διεξαγωγής του Διαλόγου (1 ου και 2ου Κύκλου,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΣΔ) και των επιμέρους διαδικαστικών
ενεργειών που έλαβαν χώρα ανά Κύκλο Διαλόγου, με μνεία και στα αντίστοιχα
έγγραφα και λοιπά στοιχεία αυτού.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου στο ως άνω Πρακτικό:
α) Ενέκρινε το σύνολο των διαδικαστικών ενεργειών στις οποίες αυτή και ο
Πρόεδρός της προέβησαν, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διεξαγωγής των
δύο προαναφερθέντων Κύκλων Διαλόγου,
β) Έκρινε τα αποτελέσματα της διαδικασίας του Διαλόγου (Φάση Β.Ι του
Διαγωνισμού), ως ικανοποιητικά και επαρκή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β.Ι. Φάση – Πρόσκληση Συμμετοχής σε
Διάλογο και διαπίστωσε ότι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προς διερεύνηση των
τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του Έργου και εξέταση των
πιθανών μέσων που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν με τον βέλτιστο τρόπο την
υλοποίησή του και
κατόπιν των ανωτέρω,
γ) Διαβίβασε το Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου, μαζί με τα λοιπά έγγραφα και
στοιχεία του Φακέλου της Φάσης Β.Ι του ως άνω Διαγωνισμού, προς την
Οικονομική Επιτροπή Δ. Αλεξανδρούπολης, εισηγούμενη προς αυτήν να κηρύξει
το Πέρας του Διαλόγου (Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 17.4 και 24.1 της ΠΣΔ.
3. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των προεκτεθέντων, καθώς και της υπ’ αριθ. πρωτ.
987/12.01.2015 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που τέθηκε υπ’ όψιν
μας, και δεδομένου ότι από το περιεχόμενο του Πρακτικού και την εισήγηση της
ΕΔΔΙ, ως αρμοδίου για τη διενέργεια της Φάσης Β.Ι συλλογικού οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και από τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της Φάσης Β.Ι
του Διαγωνισμού, προκύπτει ότι έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του Διαλόγου,
σύμφωνα με την παράγραφο 1.6 και το άρθρο 15 της ΠΣΔ και ότι έχει
ικανοποιηθεί η απαίτηση προς διερεύνηση των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και
νομικών πτυχών του Έργου και εξέταση των πιθανών μέσων που μπορούν να
ικανοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο την υλοποίησή του, εντός των ορίων που
τάσσουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και οι όροι της ΠΣΔ, σχετικά με
την διενέργεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δέον να κηρυχθεί το Πέρας του
Διαλόγου και της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού στο σύνολό της, προκειμένου η
Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει στο επόμενο και τελικό στάδιο του
Διαγωνισμού, ήτοι την Φάση Β.ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση
της Σύμβασης Σύμπραξης.
4. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού
Διαλόγου – Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθ. 287/10.10.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αλεξανδρούπολης:
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«Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού (Διεξαγωγή ΔιαλόγουΥποβολή Προσφορών-Ανάθεση)
11.1

Η Β’ Φάση του Διαγωνισμού θα αποτελείται από δύο(2) στάδια:

Στάδιο Ι: Διενέργεια διαλόγου
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή προσωρινού
αναδόχου),
[…]»
5. Μετά ταύτα και δεδομένης της, κατά τα ανωτέρω, περαίωσης της Φάσης Β.Ι του
Διαγωνισμού και προκειμένου να εκκινήσει η Φάση Β.ΙΙ αυτού, ήτοι η υποβολή
δεσμευτικών προσφορών και η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του
Έργου, προσαπαιτείται η επεξεργασία των Τευχών Δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ.
Συνεπώς, εν όψει όλων των προεκτεθέντων, έχοντας υπ’ όψιν τους όρους των
Τευχών Δημοπράτησης των Φάσεων Α και Β.Ι του εν θέματι Διαγωνισμού, τις
διατάξεις του Ν. 3389/2005 και τα στοιχεία του Φακέλου της Φάσης Β.Ι, όπως
τέθηκαν υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμαι, ως εξής:
Α)
Την κήρυξη του Πέρατος του Διαλόγου και την έγκριση του από
09.01.2015 Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της ΕΔΔΙ, καθώς και των
αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με ΣΔΙΤ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο.
Β)
Την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
για αποστολή εγγράφου προς τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου, για την
επεξεργασία και υποβολή σχεδίων τευχών δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ
του ως άνω Διαγωνισμού, ήτοι: α) της Πρόσκλησης Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής και β)
του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων αυτής,
προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει στην επόμενη Φάση
(Β.ΙΙ) του Διαγωνισμού.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα ανωτέρω , καθώς και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ - 5- , Κατά -2- οι κ.κ.
Μιχαηλίδης Παύλος, Τρέλλη Φανή και Λευκό -1- ο κ. Θυμιανίδης Κωνσταντίνος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Κηρύσσει το πέρας του Διαλόγου και εγκρίνει το από 09.01.2015 Πρακτικό
Πέρατος Διαλόγου της ΕΔΔΙ, καθώς και τα αποτελέσματα της Φάσης Β.Ι του
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του Έργου
«Κατασκευή
Μονάδας
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων
(ΜΕΑ)
Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με ΣΔΙΤ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για αποστολή
εγγράφου προς τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου, για την επεξεργασία και
υποβολή εκ μέρους του σχεδίων τευχών δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ του ως
άνω Διαγωνισμού, ήτοι: α) της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
(ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής και β) του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης
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μετά των Παραρτημάτων αυτής, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει
στην επόμενη Φάση (Β.ΙΙ) του Διαγωνισμού.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ

