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ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜ. : 349 / 2013
ΑΠΟ ΣΟ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ.. 28 / 2013 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ
ΘΔΜΑ: «Δξέηαζη αιηημάηων και παποσή διεςκπινίζεων ζσεηικά με ηον
Γημόζιο Γιεθνή Γιαγωνιζμό με Ανηαγωνιζηικό Γιάλογο , για ηην επιλογή
αναδόσος για ηο έπγο "Καηαζκεςή μονάδαρ επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων
(ΜΔΑ) Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ"».

Πηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα ηελ 25 Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα
ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα
θαη ώξα 13:00 κ.κ. θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα, ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε , ύζηεξα από ηελ 79511 /
21/11/2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα
κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87).
Ήηαλ δε παξόληεο από ηα κέιε ηνπ νη θ.θ :
1) ΠΞΟΝΠ ΠΔΟΑΦΔΗΚΗΓΖΠ (ΞΟΝΔΓΟΔΩΛ,ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ) 2)
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΚΗΑΛΗΓΖΠ 3) ΦΩΡΗΝΠ ΑΓΑΚΑΘΖΠ 4) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΚΑΟΗΓΖΠ (ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ) 5) ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΟΑΘΝΞΝΙΝΠ 6) ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΓΗΝΚΡΕΖΠ
θαη απνπζίαδαλ νη θ.θ :
1) ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΙΑΚΞΑΘΖΠ (ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ) 2)
ΣΟΠΝΠΡΝΚΝΠ ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ 3) ΣΟΖΠΡΝΠ ΚΞΗΘΝΠ 4) ΠΑΒΒΑΠ ΓΔΡΔΟΑΗΝΠ

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία (ζε ζύλνιν
αξηζκνύ ζπκβνύισλ -9- παξεπξίζθνληαλ νη - 6 , (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 75, ηνπ λ.3852/10), εηζέξρεηαη ζηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.
Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεξαθεηκίδεο
Ππύξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Πεξαθεηκίδεο
Ππύξνο , εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δξέηαζη αιηημάηων
και παποσή διεςκπινίζεων ζσεηικά με ηον Γημόζιο Γιεθνή Γιαγωνιζμό με
Ανηαγωνιζηικό Γιάλογο, για ηην επιλογή αναδόσος για ηο έπγο
«Καηαζκεςή μονάδαρ επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων (ΜΔΑ) Γήμος
Αλεξανδπούποληρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ», δίλεη
ην ιόγν ζηελ ππάιιειν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θ. Σξπζνρνΐδνπ Γέζπνηλα ε νπνία
σο εηζεγήηξηα ηνπ ζέκαηνο ιέγεη ηα παξαθάησ:
Θύξηνη ζύκβνπινη ε παξνύζα εηζήγεζε αθνξά ηνλ δηαγσληζκό κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Γηαιόγνπ κε ζθνπό ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα
Πύκπξαμεο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζκεςή μονάδαρ επεξεπγαζίαρ
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αποππιμμάηων
(ΜΔΑ)
Γήμος
Αλεξανδπούποληρ
ηηρ
Πεπιθέπειαρ
Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ», ν νπνίνο πξόθεηηαη λα δηεμαρζεί ζηηο 3
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ ηα ππνβιεζέληα
εξσηήκαηα θαη λα δνζνύλ δηεπθξηλήζεηο .
Όπσο γλσξίδεηε ν Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο έρεη πξνθεξύμεη Γεκόζην Γηεζλή
Γηαγσληζκό κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ κε ζθνπό ηελ επηινγή
Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζκεςή μονάδαρ
επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων (ΜΔΑ) Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ».
Ρα ηεύρε ηεο Α Φάζεο εγθξίζεθαλ ζηελ Ππλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο 10εο Νθησβξίνπ 2013 κε ηελ 287/ 2013
Απόθαζε ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο . Δπίζεο ζύκθσλα
κε ην άξζξν 10.5 ηεο δηαθήξπμεο : «Οη Δλδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ
παξνύζα, ππνβάιινληαο εγγξάθσο εξσηήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηε
δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 9.2 ηεο παξνύζαο (κε
επηζηνιή, θαμ ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν) ην αξγόηεξν κέρξη δέθα (10)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αμηνινγήζεη ηα
αηηήκαηα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή πξνζζέησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζα απαληήζεη
ζε απηά εγγξάθσο.». (Κξίζηκε εκεξνκελία: 22/11/2013)Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.6 ηεο δηαθήξπμεο : « Οη έγγξαθεο απαληήζεηο
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηήζεσλ ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ ζα θνηλνπνηνύληαη ζε
όινπο ηνπο Δλδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηελ παξνύζα, ρσξίο λα αλαθέξεηαη
πνηνο εμ απηώλ ππέβαιε ηελ εξώηεζε, κέρξη θαη έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ
από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο». (Κξίζηκε εκεξνκελία: 27/11/2013)
Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ
ελδηαθεξόκελνπο εξσηήζεηο .

δηαδηθαζίαο

ππεβιήζεζαλ

έγθαηξα

από

ηνπο

Γηά ηεο παξνύζαο εηζεγήζεσο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα απνθαζίζεη επί
ησλ δηεπθξηλήζεσλ πνπ πξνηείλεηαη λα δνζνύλ θαη επί ηνπ ζρεδίνπ απαληήζεσλ
ησλ εξσηεκάησλ απηώλ, ώζηε λα απνζηαινύλ , εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο
εκεξνκελίαο ζηνπο δηαγσληδόκελνπο .
Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο πνπ ππεβιήζεθαλ νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο :
Eξώηεζε 1ε :
Πύκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 15.7 ηεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο θαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ηερληθήο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, θάζε κία από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζα αλαιάβεη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη πξνο απόδεημε ηεο εκπεηξίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξ. 13.8 λα ππνβάιεη πίλαθα ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα 9. Όκσο ζύκθσλα
κε ηελ απαίηεζε ηεο παξ. 13.8 ε επηρείξεζε ή ζε πεξίπησζε έλσζεο επηρεηξήζεσλ,
ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα κέιε απηήο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ζα πξέπεη θαη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είηε λα έρεη ππνγξάςεη είηε λα
εθηειεί ζύκβαζε κε αληηθείκελν Ιεηηνπξγία θαη Ππληήξεζε ΚΔΑ δπλακηθόηεηαο
(50.000 ηόλσλ).
Ξαξαθαιώ επηβεβαηώζηε όηη ε απαηηνύκελε από ην άξζξν 13.8 εκπεηξία δύλαηαη λα
θαιύπηεηαη από ην έλα κέινο ηεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
Ιεηηνπξγία-Ππληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 9, όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 15.7, ζα ππνβιεζεί κόλν από ην κέινο ηεο Έλσζεο
Δπηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία.
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Απάληεζε
Δπηβεβαηώλεηαη
Eξώηεζε 2ε :
Αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 15.7 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ σο άλσ έξγνπ θαη δνζέληνο όηη
νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ δεηάηε λα πξνζθνκηζζνύλ είλαη θαη πνιπζέιηδεο,
εκπεξηέρνληαη δε ζε απηέο θαη ζεκαληηθνί όξνη εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαζώο θαη
ξήηξεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβώο ζα πξέπεη λα
ζαο πξνζθνκηζηεί θαηά πεξηερόκελν (ζπκβάζεηο θαη Γ..) ζύκθσλα κε ην άξζξν
15.7 νύησο ώζηε απηά λα επξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηα νξηδόκελα θαη
αηηνύκελα ζην ελ ιόγσ άξζξν.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 15.7 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη λα πξνζθνκηζηεί κεηαμύ
άιισλ θαη λόκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο/εσλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, άιισο απνζπάζκαηα
απηώλ, από ηα νπνία, όκσο, ζα πξνθύπηνπλ ηα απαηηνύκελα ζύκθσλα κε ηα
αλσηέξσ ζηνηρεία.
Τα αλσηέξσ ζηνηρεία αθνξνύλ ην είδνο ηνπ έξγνπ θαη ε πεξηγξαθή ηεο ΜΔΑ, ε(νη)
αζηηθή(εο) πεξηνρή(εο) από ηελ(ηηο) νπνία(εο) είλαη εμαζθαιηζκέλε ε δηάζεζε πξνο
ηε ΜΔΑ ζύκκεηθησλ αζηηθώλ απνβιήησλ, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
ζηνλ αλάδνρν ηεο ζύκβαζεο, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο, ν
αλαινγνύλ πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο κε βάζε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή, ε
δπλακηθόηεηα ηεο ΜΔΑ ζε ηόλνπο θαη’ έηνο, ε ζπλνιηθή αλαινγνύζα δπλακηθόηεηα
ηεο ΜΔΑ ζε ηόλνπο κε βάζε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηε ζύκβαζε, ν
εξγνδόηεο - δεκόζηνο ή ηδησηηθόο θνξέαο, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο, ε
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηεο
εηαηξείαο ζηελ επηθαινύκελε ζύκβαζε.
Σε πεξίπησζε πνπ από ηελ ζύκβαζε δελ πξνθύπηνπλ ξεηά νξηζκέλα από ηα
απαηηνύκελα ζηνηρεία, δύλαηαη λα πξνζθνκηζζεί επηπξόζζεηα Υπεύζπλε Γήισζε,
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 15.7.
Σεκεηώλεηαη
όηη
επηπξόζζεηα
δεηείηαη
λα
πξνζθνκηζηεί
αληίζηνηρε
βεβαίσζε/πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
εξγνδόηε - δεκνζίνπ θνξέα, ζε πεξίπησζε δεκόζηνπ έξγνπ ή βεβαίσζε ηνπ ηδηώηε
εξγνδόηε, ζε πεξίπησζε ηδησηηθνύ έξγνπ.
Eξώηεζε 3ε :
Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ δεηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε εμαίξεζε ηελ
ππεύζπλε δήισζε πνπ απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.1.4 θαη
αληηθαζηζηά ην Πξαθηηθό Γ.Σ ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ δελ ζα θέξνπλ
γλήζην ππνγξαθήο ;
Απάληεζε
Σηνπο
νξηζκνύο
ηεο
δηαθήξπμεο
αλαθέξεηαη
όηη:
«Υπεύζπλε Γήισζε» είλαη ε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986,
όπσο ην ιεθηηθό ηεο έρεη θαζνξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΑΓΠ/Α1/18368 (ΦΔΚ Β΄
1276/01.10.2002) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο. Σε πεξίπησζε δήισζεο πνπ ζπληάζζεηαη ππό αιινδαπό δίθαην,
δήισζε κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν επί εγγξάθνπ αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρύνο,
ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ. Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε ππεύζπλε δήισζε
ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή από λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν θαη επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε (π.ρ.
πξαθηηθό Γ.Σ., ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην θ.α.). Η ππεύζπλε δήισζε πνπ
απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.1.4 ηεο παξνύζαο ζα θέξεη
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επηπιένλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο, ε νπνία ππόθεηηαη
ζηηο δηαηππώζεηο ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο παξνύζαο.
Eξώηεζε 4ε :
Η έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηεο παξ.15.1.5 σο πξνο ηα ζεκεία 15.1.5.2 έσο
15.15.4 ζα ππνβάιιεηαη α) πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ. από έλα από ηνπο
νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο θαη β) πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ ή Ι.ΚΔ από
έλα από ηνπο δηαρεηξηζηέο ;
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 15.1.5 ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε έλνξθε
βεβαίσζε ή ε δήισζε επί εγγξάθνπ αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρύνο ζηελ
πεξίπησζε αιινδαπνύ δηθαίνπ ζα ππνβάιιεηαη: α) πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ.
από ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, β) πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ. ή
Ι.Κ.Δ. από ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη γ) πξνθεηκέλνπ πεξί Α.Δ. από ηνλ Πξόεδξν θαη ην
Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Α.Δ. σο πξνο ην ζεκείν 15.1.5.1, όζνλ αθνξά ηνπο
ηδίνπο αηνκηθά θαη από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Α.Δ. σο πξνο ηα ζεκεία
15.1.5.2. έσο 15.1.5.7, όζνλ αθνξά ηελ Α.Δ. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ
πξνζώπνπ ε έλνξθε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ.
Eξώηεζε 5ε :
Από ηνλ «Υπνθάθειν Οπζηαζηηθώλ Πξνζόλησλ» ζα ππνβιεζνύλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή κόλνλ νη πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ;
Απάληεζε
Δπηβεβαηώλεηαη
Eξώηεζε 6ε :
Ο κέζνο όξνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ησλ
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο (βι. ζρεηηθό όξν
«Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» ζει.12) θαη όρη κε βάζε ηηο απιέο (εηαηξηθέο)
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξ.17.1.2 ζει. 61 ηεο πξόζθιεζεο;.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 17.1.2 ν κέζνο όξνο (Μ.Ο) ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηηο
ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ησλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη δεισζεί όηη ζα
αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο απιέο
(εηαηξηθέο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ. Σε πεξίπησζε
πνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ αλαιάβνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο, ν αλσηέξσ κέζνο όξνο ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
απηέο επηρεηξήζεηο.
Eξώηεζε 7ε :
Πην άξζξν 5.3

ηεο

δηαθήξπμεο

νξίδεηαη

«Όια

ηα

δεκόζηα

έγγξαθα

θαη

δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνύλ ζε αιινδαπά πξόζσπα θαη ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο
Υπνςεθίνπο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα είηε από ην
αξκόδην Πξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο ηνπ Υπνςεθίνπ ή ησλ Μειώλ απηνύ, ζε
πεξίπησζε Έλσζεο πξνζώπσλ, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο Δπηζεκείσζεο ("Αξνstile")
ζύκθσλα κε ηε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.
1497/84, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
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επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά».
Ξαξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ ην αξκόδην Ξξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
ηνπ ππνςήθηνπ, είλαη γηα ηνλ έιιελα ππνςήθην ην ειιεληθό πνπ εδξεύεη ζηελ
αιινδαπή θαη εάλ ε λόκηκε επηθύξσζε ησλ εγγξάθσλ από ην πξνμελείν
ππνθαζηζηά ηελ ζθξαγίδα ηεο Σάγεο αθόκε θαη ζε ρώξεο πνπ ηζρύεη ε ζθξαγίδα
ηεο Σάγεο.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 5.3 ηεο δηαθήξπμεο «Όια ηα δεκόζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνύλ ζε αιινδαπά πξόζσπα θαη ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο
Υπνςεθίνπο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα είηε από ην
αξκόδην Πξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο ηνπ Υπνςεθίνπ ή ησλ Μειώλ απηνύ, ζε
πεξίπησζε Έλσζεο πξνζώπσλ, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο Δπηζεκείσζεο ("Αξνstile")
ζύκθσλα κε ηε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.
1497/84, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά».
Eξώηεζε 8ε :
Πηα άξζξν 15.6.2.1 , 13.7.4 θαη 15.8 αλαθέξεηαη όηη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηξηώλ ηειεπηαίσλ

ρξήζεσλ .

Ξαξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ

ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ θαηαιακβάλεη θαη ηηο εηαηξείεο πνπ
παξέρνπλ κόλν δάλεηα θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία πξνο ηνλ ππνςήθην, ε νπνία όκσο
δελ είλαη ζην ζρήκα ηνπ ππνςεθίνπ νύηε εθ ηηο δεισζείζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε
θαηαζθεπή
Απάληεζε
Σηα άξζξα 15.8 θαη 15.8.6 αλαθέξεηαη όηη νη Υπνςήθηνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο
δπλαηόηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.9
ηόηε ζηνλ Υπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ Σπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ όια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 15.8.
Σε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ δηαζέηεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή
επαγγεικαηηθή / ηερληθή ηθαλόηεηα ζηνλ Υπνςήθην είλαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε,
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 15.6, ζύκθσλα κε όζα
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή.
Η ππεξεζία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ δηεπθξηλήζεσλ θαη ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηελ πξόζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε Αληαγσληζηηθό
Γηάινγν γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν
«Καηαζκεςή μονάδαρ
επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων (ΜΔΑ) Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ».
Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή γλσκώλ κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε
νπνία αθνύ άθνπζε ηελ ππάιιειν ηεο Ρ.., δέρηεθε ηελ εηζήγεζε, θαη αθνύ
έιαβε ππόςε ηεο, ηελ 287/2013 πξνεγνύκελε Απόθαζή ηεο κε ηελ νπνία
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εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε ηεο Α Φάζεο γηα ην έξγν «Καηαζκεςή μονάδαρ
επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων (ΜΔΑ) Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηα ππνβιεζέληα αηηήκαηα θαη απαληήζεηο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε :
1.Ρν άξζξν 10.5 ηεο δηαθήξπμεο : «Οη Δλδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ
παξνύζα, ππνβάιινληαο εγγξάθσο εξσηήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηε
δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 9.2 ηεο παξνύζαο (κε
επηζηνιή, θαμ ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν) ην αξγόηεξν κέρξη δέθα (10)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αμηνινγήζεη ηα
αηηήκαηα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή πξνζζέησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζα απαληήζεη
ζε απηά εγγξάθσο.».
2. Ρν άξζξν 10.6 ηεο δηαθήξπμεο : «Οη έγγξαθεο απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο επί εξσηήζεσλ ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ ζα θνηλνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο
Δλδηαθεξνκέλνπο πνπ παξέιαβαλ ηελ παξνύζα, ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνηνο εμ
απηώλ ππέβαιε ηελ εξώηεζε, κέρξη θαη έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από
ηελ
θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία
ππνβνιήο
ησλ
θαθέισλ
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο», θαζώο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δμεηάδεη
ηα
εκπξνζέζκσο
ππνβιεζέληα
αηηήκαηα
–
εξσηήκαηα
ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πνπ παξέιαβαλ ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε Αληαγσληζηηθό Γηάινγν γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ γηα ην έξγν
«Καηαζκεςή μονάδαρ επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηων
(ΜΔΑ) Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ ΜακεδονίαρΘπάκηρ», ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ 3-11-2013, όπσο απηά αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη
Δγθξίλεη ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη απαληήζεηο επ’ απηώλ, όπσο πξνηάζεθαλ από ηε
Γ/λζε Τερληθώλ
Υπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο, κε κέξηκλα ηεο
Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, ζε όινπο ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο πνπ παξέιαβαλ ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
σο άλσ Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3389/2005 (ΦΔΚ 232/Α'/22.9.2005) πεξί Σπκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ
Τνκέα, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 10.5 θαη 10.6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Δηδηθόηεξα ζηελ ζρεηηθή επί ηνπ ζέκαηνο, εηζήγεζε ηεο Γ.Τ.Υ. αλαθέξνληαη επί
ιέεη ηα εμήο:
«Ωο εθ ηνύηνπ, παξαηίζεληαη νη ερωηήζεις πνπ ππεβιήζεζαλ θαη νη πξνηεηλόκελεο
απανηήζεις - διεσκρινίζεις, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
Eξώηεζε 1ε :
Πύκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 15.7 ηεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο θαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ηερληθήο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, θάζε κία από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζα αλαιάβεη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη πξνο απόδεημε ηεο εκπεηξίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξ. 13.8 λα ππνβάιεη πίλαθα ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα 9. Όκσο ζύκθσλα
κε ηελ απαίηεζε ηεο παξ. 13.8 ε επηρείξεζε ή ζε πεξίπησζε έλσζεο επηρεηξήζεσλ,
ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα κέιε απηήο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ζα πξέπεη θαη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είηε λα έρεη ππνγξάςεη είηε λα
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εθηειεί ζύκβαζε κε αληηθείκελν Ιεηηνπξγία θαη Ππληήξεζε ΚΔΑ δπλακηθόηεηαο
(50.000 ηόλσλ).
Ξαξαθαιώ επηβεβαηώζηε όηη ε απαηηνύκελε από ην άξζξν 13.8 εκπεηξία δύλαηαη λα
θαιύπηεηαη από ην έλα κέινο ηεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
Ιεηηνπξγία-Ππληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 9, όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 15.7, ζα ππνβιεζεί κόλν από ην κέινο ηεο Έλσζεο
Δπηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία.
Απάληεζε
Δπηβεβαηώλεηαη
Eξώηεζε 2ε :
Αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 15.7 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ σο άλσ έξγνπ θαη δνζέληνο όηη
νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ δεηάηε λα πξνζθνκηζζνύλ είλαη θαη πνιπζέιηδεο,
εκπεξηέρνληαη δε ζε απηέο θαη ζεκαληηθνί όξνη εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαζώο θαη
ξήηξεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβώο ζα πξέπεη λα
ζαο πξνζθνκηζηεί θαηά πεξηερόκελν (ζπκβάζεηο θαη Γ..) ζύκθσλα κε ην άξζξν
15.7 νύησο ώζηε απηά λα επξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηα νξηδόκελα θαη
αηηνύκελα ζην ελ ιόγσ άξζξν.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 15.7 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη λα πξνζθνκηζηεί κεηαμύ
άιισλ θαη λόκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο/εσλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, άιισο απνζπάζκαηα
απηώλ, από ηα νπνία, όκσο, ζα πξνθύπηνπλ ηα απαηηνύκελα ζύκθσλα κε ηα
αλσηέξσ ζηνηρεία.
Τα αλσηέξσ ζηνηρεία αθνξνύλ ην είδνο ηνπ έξγνπ θαη ε πεξηγξαθή ηεο ΜΔΑ, ε(νη)
αζηηθή(εο) πεξηνρή(εο) από ηελ(ηηο) νπνία(εο) είλαη εμαζθαιηζκέλε ε δηάζεζε πξνο
ηε ΜΔΑ ζύκκεηθησλ αζηηθώλ απνβιήησλ, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
ζηνλ αλάδνρν ηεο ζύκβαζεο, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο, ν
αλαινγνύλ πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο κε βάζε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή, ε
δπλακηθόηεηα ηεο ΜΔΑ ζε ηόλνπο θαη’ έηνο, ε ζπλνιηθή αλαινγνύζα δπλακηθόηεηα
ηεο ΜΔΑ ζε ηόλνπο κε βάζε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηε ζύκβαζε, ν
εξγνδόηεο - δεκόζηνο ή ηδησηηθόο θνξέαο, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο, ε
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηεο
εηαηξείαο ζηελ επηθαινύκελε ζύκβαζε.
Σε πεξίπησζε πνπ από ηελ ζύκβαζε δελ πξνθύπηνπλ ξεηά νξηζκέλα από ηα
απαηηνύκελα ζηνηρεία, δύλαηαη λα πξνζθνκηζζεί επηπξόζζεηα Υπεύζπλε Γήισζε,
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 15.7.
Σεκεηώλεηαη
όηη
επηπξόζζεηα
δεηείηαη
λα
πξνζθνκηζηεί
αληίζηνηρε
βεβαίσζε/πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
εξγνδόηε - δεκνζίνπ θνξέα, ζε πεξίπησζε δεκόζηνπ έξγνπ ή βεβαίσζε ηνπ ηδηώηε
εξγνδόηε, ζε πεξίπησζε ηδησηηθνύ έξγνπ.
Eξώηεζε 3ε :
Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ δεηνύληαη λα ππνβιεζνύλ κε εμαίξεζε ηελ
ππεύζπλε δήισζε πνπ απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.1.4 θαη
αληηθαζηζηά ην Πξαθηηθό Γ.Σ ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ δελ ζα θέξνπλ
γλήζην ππνγξαθήο ;
Απάληεζε
Σηνπο
νξηζκνύο
ηεο
δηαθήξπμεο
αλαθέξεηαη
όηη:
«Υπεύζπλε Γήισζε» είλαη ε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986,
όπσο ην ιεθηηθό ηεο έρεη θαζνξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΑΓΠ/Α1/18368 (ΦΔΚ Β΄
1276/01.10.2002) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
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Απνθέληξσζεο. Σε πεξίπησζε δήισζεο πνπ ζπληάζζεηαη ππό αιινδαπό δίθαην,
δήισζε κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν επί εγγξάθνπ αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρύνο,
ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ. Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε ππεύζπλε δήισζε
ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή από λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν θαη επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε (π.ρ.
πξαθηηθό Γ.Σ., ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην θ.α.). Η ππεύζπλε δήισζε πνπ
απαηηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.1.4 ηεο παξνύζαο ζα θέξεη
επηπιένλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο, ε νπνία ππόθεηηαη
ζηηο δηαηππώζεηο ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο παξνύζαο.
Eξώηεζε 4ε :
Η έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηεο παξ.15.1.5 σο πξνο ηα ζεκεία 15.1.5.2 έσο
15.15.4 ζα ππνβάιιεηαη α) πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ. από έλα από ηνπο
νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο θαη β) πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ ή Ι.ΚΔ από
έλα από ηνπο δηαρεηξηζηέο ;
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 15.1.5 ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ε έλνξθε
βεβαίσζε ή ε δήισζε επί εγγξάθνπ αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρύνο ζηελ
πεξίπησζε αιινδαπνύ δηθαίνπ ζα ππνβάιιεηαη: α) πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ. ή Δ.Δ.
από ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο, β) πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ. ή
Ι.Κ.Δ. από ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη γ) πξνθεηκέλνπ πεξί Α.Δ. από ηνλ Πξόεδξν θαη ην
Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Α.Δ. σο πξνο ην ζεκείν 15.1.5.1, όζνλ αθνξά ηνπο
ηδίνπο αηνκηθά θαη από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Α.Δ. σο πξνο ηα ζεκεία
15.1.5.2. έσο 15.1.5.7, όζνλ αθνξά ηελ Α.Δ. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ
πξνζώπνπ ε έλνξθε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θαηά πεξίπησζε λνκίκνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ.
Eξώηεζε 5ε :
Από ηνλ «Υπνθάθειν Οπζηαζηηθώλ Πξνζόλησλ» ζα ππνβιεζνύλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή κόλνλ νη πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ;
Απάληεζε
Δπηβεβαηώλεηαη
Eξώηεζε 6ε :
Ο κέζνο όξνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ησλ
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο (βι. ζρεηηθό όξν
«Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» ζει.12) θαη όρη κε βάζε ηηο απιέο (εηαηξηθέο)
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξ.17.1.2 ζει. 61 ηεο πξόζθιεζεο;.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 17.1.2 ν κέζνο όξνο (Μ.Ο) ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηηο
ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ησλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη δεισζεί όηη ζα
αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο απιέο
(εηαηξηθέο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ. Σε πεξίπησζε
πνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ αλαιάβνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο, ν αλσηέξσ κέζνο όξνο ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
απηέο επηρεηξήζεηο.
Eξώηεζε 7ε :
Πην άξζξν 5.3

ηεο

δηαθήξπμεο

νξίδεηαη

«Όια

ηα

δεκόζηα

έγγξαθα

θαη
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δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνύλ ζε αιινδαπά πξόζσπα θαη ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο
Υπνςεθίνπο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα είηε από ην
αξκόδην Πξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο ηνπ Υπνςεθίνπ ή ησλ Μειώλ απηνύ, ζε
πεξίπησζε Έλσζεο πξνζώπσλ, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο Δπηζεκείσζεο ("Αξνstile")
ζύκθσλα κε ηε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.
1497/84, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά».
Ξαξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ ην αξκόδην Ξξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
ηνπ ππνςήθηνπ, είλαη γηα ηνλ έιιελα ππνςήθην ην ειιεληθό πνπ εδξεύεη ζηελ
αιινδαπή θαη εάλ ε λόκηκε επηθύξσζε ησλ εγγξάθσλ από ην πξνμελείν
ππνθαζηζηά ηελ ζθξαγίδα ηεο Σάγεο αθόκε θαη ζε ρώξεο πνπ ηζρύεη ε ζθξαγίδα
ηεο Σάγεο.
Απάληεζε
Σύκθσλα κε ην άξζξν 5.3 ηεο δηαθήξπμεο «Όια ηα δεκόζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνύλ ζε αιινδαπά πξόζσπα θαη ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο
Υπνςεθίνπο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λόκηκα επηθπξσκέλα είηε από ην
αξκόδην Πξνμελείν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο ηνπ Υπνςεθίνπ ή ησλ Μειώλ απηνύ, ζε
πεξίπησζε Έλσζεο πξνζώπσλ, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο Δπηζεκείσζεο ("Αξνstile")
ζύκθσλα κε ηε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.
1497/84, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά».
Eξώηεζε 8ε :
Πηα άξζξν 15.6.2.1 , 13.7.4 θαη 15.8 αλαθέξεηαη όηη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηξηώλ ηειεπηαίσλ

ρξήζεσλ .

Ξαξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ

ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ θαηαιακβάλεη θαη ηηο εηαηξείεο πνπ
παξέρνπλ κόλν δάλεηα θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία πξνο ηνλ ππνςήθην, ε νπνία όκσο
δελ είλαη ζην ζρήκα ηνπ ππνςεθίνπ νύηε εθ ηηο δεισζείζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε
θαηαζθεπή
Απάληεζε
Σηα άξζξα 15.8 θαη 15.8.6 αλαθέξεηαη όηη νη Υπνςήθηνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο
δπλαηόηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.9
ηόηε ζηνλ Υπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ Σπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ όια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 15.8.
Σε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ δηαζέηεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή
επαγγεικαηηθή / ηερληθή ηθαλόηεηα ζηνλ Υπνςήθην είλαη εξγνιεπηηθή επηρείξεζε,
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 15.6, ζύκθσλα κε όζα
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή.
Θξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη ηελ ίδηα κέξα.
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ν Ξξόεδξνο
Ρα κέιε
Ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνύπνιεο
Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο

