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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΓΙΑΛΟΓΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (ΜΔΑ) ΓΗΜΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ»
Αλαθνηλψλνπκε φηη ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο πξνθεξχζζεη δεκφζην δηεζλή δηαγσληζκφ κε ζθνπφ ηελ
επηινγή Ιδησηηθνχ Φνξέα χκπξαμεο γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(ΜΔΑ) ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ».
Με ηελ απφ 04.10.2013 απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα
(ΓΔΓΙΣ) εγθξίζεθε ε ππαγσγή ηεο ελ ιφγσ ΓΙΣ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3389/2005.
ύνηομη πεπιγπαθή: Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκπξαμεο αθνξά ζηε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε,
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ ηεο κνλάδνο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) Γήκνπ
Αιεμαλδξνχπνιεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε χκπξαμε Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ
Σνκέα (ΓΙΣ). Σαμηλφκεζε θαηά CVP: Κχξην αληηθείκελν 90500000. Πξφζζεηα αληηθείκελα
90510000, 90513100, 90513200, 90511200, 90514000, 45213270, 45213280, 45222100, 45222110,
45232470, 45252300, 45252000, 45210000, 71314000.
Γιαδικαζία ανάθεζηρ – νομικό πλαίζιο διαγωνιζμού: Η επηινγή ηνπ Ιδησηηθνχ Φνξέα χκπξαμεο
(ΙΦ) ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 13 Ν.3389/2005 ζε ζπλδπαζκφ κε
ην άξζξν 23 Π.Γ.60/2007 (άξζξν 29 Οδεγίαο 2004/18). Δηδηθφηεξα, ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε δχν
θάζεηο: 1) Σελ Α΄ ΦΑΗ (πξνεπηινγή) θαηά ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο θαη ζα θαηαζέζνπλ θάθειν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
Πξνθήξπμεο Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ – Α΄ Φάζε: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Θα
πξνεπηιεγνχλ 6 ππνςήθηνη, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ππνςεθίσλ. 2) Σελ Β΄ ΦΑΗ, ε νπνία
δηαθξίλεηαη ζε δχν επηκέξνπο ζηάδηα: Γηάινγνο (ηάδην Ι) θαη Τπνβνιή Γεζκεπηηθψλ Πξνζθνξψλ-Αλάζεζε
(ηάδην ΙΙ), ζχκθσλα κε ηα ηεχρε Β’ Φάζεο.
O δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.3389/2005 (Α΄232/22.9.2005), φπσο
ηζρχεη, ηελ Οδεγία 2004/18 ηεο 31.3.2004, φπσο ηζρχεη, ην Π.Γ.60/2007 (Α΄64/16.3.2007), φπσο ηζρχεη, ην
Ν.3886/2010 (Α΄173/30.9.2010), ην Π.Γ.774/1980 (Α΄189/1980), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κεηά
θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ην Ν.2741/1999 (Α’199/28.09.1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242/11.10.2002), ην Ν.3090/2002 (Α΄329/24.12.2002), ην
Ν.3310/2005 (Α΄267/3.12.2007), ην άξζξν 25 ηνπ Ν.3614/2007 (Α΄267/3.12.2007) θαη ην άξζξν 77 ηνπ
Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ Α 51 12.3.2012), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α΄ 85/11.04.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε - Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ», φπσο ηζρχεη θαη
ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄ Φάζεο ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ.
Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο χκπξαμεο ν ΙΦ ζα ζπζηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 Ν.3389/2005,
Αλψλπκε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (ΑΔΔ), ε νπνία ζα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3389/2005 θαη ηνπ
Κ.Ν.2190/1920. Δηδηθφηεξα, ν ΙΦ ζα ζπζηήζεη ΑΔΔ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
ΓΙΣ, ε νπνία ζα έρεη κφλν ηδξπηή-κέηνρν ηνλ ΙΦ θαη, ζε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ, ζα έρεη ηδξπηέοκεηφρνπο ηα κέιε ηνπ ΙΦ. Η ΑΔΔ ζα ζπκβιεζεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ ζχκβαζε χκπξαμεο.
ςνολική ποζόηηηα-έκηαζη: H ΑΔΔ ζα αλαιάβεη ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία
κνλάδνο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ)
ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο . Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ πξνθξίλεη ηε
ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο επεμεξγαζίαο. Καηά ηελ παξνχζα θάζε ε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα
ησλ πξνο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 155.000 ηφλνπο. Η εηήζηα πνζφηεηα ζα
πξνζδηνξηζζεί πεξαηηέξσ κέζσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
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χκπξαμεο έρεη ελδεηθηηθά εθηηκεζεί ζε είθνζη επηά (27) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Η αθξηβήο ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηεο χκπξαμεο θαζψο θαη νη φξνη γηα ηελ ελδερφκελε παξάηαζε απηήο ζα θαζνξηζζνχλ εηδηθφηεξα
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζα πξνζδηνξηζζνχλ πεξαηηέξσ ζηελ
Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γεζκεπηηθψλ Πξνζθνξψλ. Η αλαζέηνπζα αξρή ζα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, κε ηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ ζα αλέξρεηαη πνζνζηηαία απφ 40% έσο θαη 60% ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο ηνπ Έξγνπ, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), θαη ην νπνίν ζα
πξνέξρεηαη απφ θνηλνηηθή ή/θαη εζληθή ρξεκαηνδφηεζε. Η θαηαβνιή ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ζα γίλεη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ, φπσο ζα πξνζδηνξηζζεί εηδηθφηεξα ζηελ
Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γεζκεπηηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ζην ρέδην χκβαζεο χκπξαμεο. εκεηψλεηαη φηη ην
χςνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξνζδηνξηζζεί ζην πιαίζην ηνπ
Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ. Oη Δλδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ, κε δηθή ηνπο επζχλε, ηελ
πηζαλφηεηα / εθηθηφηεηα / επηιεμηκφηεηα παξνρήο κέξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ίδηα ή / θαη δαλεηαθά
θεθάιαηα) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ απφ ην ελ ιφγσ Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζα θαηαβάιεη ζηελ ΑΔΔ πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο, πνπ έρνπλ ελδεηθηηθά εθηηκεζεί
ζε θαζαξά παξνχζα αμία θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ζπκκεηνρήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ κε ελδεηθηηθφ πνζνζηφ 50%, ζην πνζφ απφ ελελήληα
ελλέα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (99.900.0000 €) έσο εθαηφλ δεθαπέληε εθαηνκκχξηα
επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (115.700.000€), πιένλ Φ.Π.Α., ζε ηηκέο 1.1.2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θφζηνπο αζθάιηζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Έξγνπ,
ζχκθσλα κε φζα ζα αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην ρέδην χκβαζεο χκπξαμεο. Ο αθξηβήο πξνυπνινγηζκφο
ησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ ΑΔΔ ζα θαζνξηζζεί βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ δηαιφγνπ θαηά ηε Β.Ι Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο
Γεζκεπηηθψλ Πξνζθνξψλ. Οη πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ν ηδησηηθφο θνξέαο ζχκπξαμεο θαζψο θαη κε βάζε ηελ ηήξεζε ησλ
θξηηεξίσλ δηαζεζηκφηεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηεο Β΄
θάζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Καηά ηε Β’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνζδηνξηζζνχλ αλαιπηηθφηεξα ηα παξαπάλσ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο θαη φιεο νη αλαγθαίεο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ κεραληζκφ πιεξσκψλ.
Σόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος και παποσήρ ηων ςπηπεζιών: Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, Ννκνχ Έβξνπ
(NUTS: GR 111).
Δθαπμοζηέο δίκαιο – Γλώζζα: Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ζχκβαζε χκπξαμεο ζα δηέπνληαη
απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ζα εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε απηφ. Γιψζζα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ηεο ζχκβαζεο χκπξαμεο είλαη ε ειιεληθή.
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ : Σπίηη, 3 Γεκεμβπίος 2013, ώπα 12.00 πμ
Σόπορ ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: Πξσηφθνιιν Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο Λ. Γεκνθξαηίαο 306,
ΣΚ 68100, Αιεμαλδξνχπνιε, ηει. 2551064225, θαμ: 2551080664, pina@alexpolis.gr, Πιεξνθνξίεο: θ.
Παπαλησλίνπ Ισάλλεο.
Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ Πποκήπςξηρ ύμβαζηρ ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δ.Δ:
11/10/2013
Παπαλαβή ηηρ Πποκήπςξηρ Ανηαγωνιζηικού Γιαλόγος - Φάζη Α: Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ
Δνδιαθέπονηορ ζςμπληπωμαηικέρ και πληποθοπίερ: Παξαιαβή ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ κέρξη θαη δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ήηνη έσο θαη 18 Νοεμβπίος 2013, απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, Λ. Γεκνθξαηίαο 306, ΣΚ 68100, Αιεμαλδξνχπνιε, ηει:
2551064225, θαμ: 2551080664, email: pina@alexpolis.gr, άλεπ αληαιιάγκαηνο. Πιεξνθνξίεο: θ.
Παπαλησλίνπ Ισάλλεο.
Τπνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ εξσηήζεσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ έσο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο
πξνθήξπμεο πξνζθνκίδεηαη απιή εμνπζηνδφηεζε, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κε ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ
πξνθήξπμε θαη ηαρπδξνκηθψο, εθ’ φζνλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα
αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ θαηαβάιιεη ην αληίηηκν γηα ηελ δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηελ πξνθήξπμε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξψλ, ρσξίο
λα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Ππόζθεηερ πληποθοπίερ: Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ην δηαγσληζκφ
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ - Φάζε Α: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο θαη ηα Παξαξηήκαηα 1-13 απηήο πνπ δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα
θαη ζην ζεκείν IV.3.3. ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 16/10/2013, αξηζκφο TED 2013/S 201-348311.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΛΑΜΠΑΚΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
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