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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 287 / 2013
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 22 / 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α' Φάσης
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με
σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του
έργου " Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης".»

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 10 Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη
και ώρα 13:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση , ύστερα από την 68689 /
8/10/2013 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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 4) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 5) ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ 6) ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 7) ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 8) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
και απουσίαζαν οι κ.κ :
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
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 όρων Προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α' Φάσης - Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου " Κατασκευή Μονάδος
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης"», δίνει το λόγο στον
αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών κ. Παπαντωνίου Ιωάννη ο
οποίος ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής :
Κύριοι Σύμβουλοι, έχοντας υπόψη:
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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».
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, καθώς και του Π.∆.
7/2013.
2. Την υπ' αριθµ. 613/17/24-10-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αλεξ/πολης, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής
Σύµβασης , όπου ορίζεται η Δήμος Αλεξανδρούπολης ως Φορέας Υλοποίησης του
Έργου του θέµατος.
3. Την υπ' αριθµ. 568/2012 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το
αριθµ. 65711/20-12-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο
νοµιµότητας της παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης.
4. Την από 8-1-2013 Προγραµµατική Σύµβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και
της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με την οποία ορίστηκε η Δήμος Αλεξανδρούπολης ως Φορέας
Υλοποίησης του Έργου του θέµατος.
5. Την από 4.10.2013 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: «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (ΕΓΣ∆ΙΤ 22 /4-10-2013 έγγραφο της
Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ, ΑΔΑ: ΒΛΛΩ-ΩΡΣ).
6. Την με από 9/10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η
έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου του θέματος με δημόσιο ανοιχτό
διεθνή διαγωνισμό με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (άρθρο 13) σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ.
60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23).
Το γεγονός ότι:
α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συµβάσεις) του άρθρου
13 του Ν. 3389/2005 ορίζεται ότι: «…Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συµβάσεις, η
Αναθέτουσα Αρχή, και εφόσον κρίνει ότι η τήρηση ∆ιαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή
Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει την Ανάθεση συγκεκριµένης Σύµβασης, µπορεί να
προσφύγει στη ∆ιαδικασία Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό».
β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11 περ. γ) του Π.∆. 60/2007 ορίζεται ότι:
«…"Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός
φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή
διεξάγει διάλογο µε τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή,
προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι
που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά…»,
«… Μια δηµόσια
σύµβαση θεωρείται "ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι
αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος
3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν
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τις ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη
χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου».
γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Π.∆.
60/2007 : «1.Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα
αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας
δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον
ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του
κριτηρίου της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς».
Λαµβανοµένων επίσης υπόψη:
i. της σύνθετης χρηµατοδοτικής δοµής του υπό υλοποίηση έργου Σ∆ΙΤ, που
συνεπάγεται αυξηµένη πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής και νοµικής
οργάνωσης αυτού, η οποία επιδέχεται περισσότερες της µίας λύσεις, µη δυνάµενες
να καθορισθούν µε επαρκή ακρίβεια εκ των προτέρων,
ii. του πλήθους των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που δύνανται να εφαρµοσθούν
για το έργο,
iii. της αυξηµένης εγγενούς χρηµατοοικονοµικής και νοµικής πολυπλοκότητας
όλων των έργων Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητας που συνεπάγεται η µακρόχρονη
διάρκεια τους και η διαφοροποίηση τους ως προς τις µορφές χρηµατοδότησης
έναντι των “κλασικών” δηµοσίων συµβάσεων, η οποία καθιστά τις συµβάσεις αυτές
αντικειµενικά πολύπλοκες και δηµιουργεί µείζονες δυσκολίες στις αναθέτουσες
αρχές, όσον αφορά την επιλογή της βέλτιστης λύσης σχετικά µε τον καθορισµό
του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και του συµβατικού πλαισίου, κρίνεται ότι η
υπό δηµοπράτηση Σύµβαση Σύµπραξης κατατάσσεται στις ιδιαίτερα πολύπλοκες
συµβάσεις υπό την έννοια των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.3389/2005, 23 παρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 και ότι οι υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης δεν είναι - αντικειµενικά
και άνευ υπαιτιότητας τους - σε θέση να προσδιορίσουν µε ασφάλεια εκ των
προτέρων ποια εκ της ποικιλίας των λύσεων εξασφαλίζει την αποδοτικότερη
κάλυψη των στόχων του έργου, µε τη βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης και την
αποτελεσµατικότερη κατανοµή κινδύνων µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα
της Σύµπραξης.
Κατόπιν τούτων διαπιστώνεται ότι για τη δηµοπράτηση του σχεδιαζόµενου έργου
Σ∆ΙΤ «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου
Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»
δεν προσιδιάζει ή ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και εποµένως προτείνεται η
δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές
του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι πληρούνται εν
προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων.
-Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε σχέδιο Προκήρυξης Ανταγωνιστικού
Διαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου για το έργο «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/05 και σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην από 04.10.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
ΣΔΙΤ και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης κατάρτισης των όρων της
προκήρυξης, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση της διαγωνιστικής
διαδικασίας».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και
εγκρίνει: -Τους όρους διακήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με σκοπό την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή
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Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης».
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 το σχετικό τεύχος προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α΄ φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
όπως και
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α' 87),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3389/05 (άρθρο 13) σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ.
60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23),
3. Την από 04.010.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ,
4. Την υπ’ αριθ. 659/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού και η δημοπράτηση του
έργου: «’Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»
με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -7-, Κατά -1- ο κ. Δευτεραίος Σάββας
(ο οποίος τόνισε πως διαφωνεί με τον τρόπο υλοποίησης του έργου – λόγω ΣΔΙΤ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με σκοπό την
επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, για την υλοποίηση του έργου: «’Κατασκευή
Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ακολουθούν υπογραφές

