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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, στην ημερομηνία
24-04-2014 , που πρέπει να αντικατασταθεί
με 02-05-2014 διότι γράφηκε εκ παραδρομής
λανθασμένα από τον εισηγητή του θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 100 / 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 11 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: «Απάντηση επί αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων για την
Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β' Φάση - Στάδιο Ι : Πρόσκληση
συμμετοχής στο διάλογο του έργου :Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξ/πολης και Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης" ».
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 16 Απριλίου
του έτους 2014 ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 12:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 20439 /
9/04/2014 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) ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 5) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ
και δεν προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 3) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 5) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο
αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 , (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.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λαμπάκης Ευάγγελος ρωτά την Οικονομική Επιτροπή
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα : «“Απάντηση επί
αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού
Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι : Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο του
Έργου «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης»”.
Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην υπάλληλο
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της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χρυσοχοϊδου Δέσποινα
θέματος λέγει τα παρακάτω:

η οποία ως εισηγήτρια του

Κύριοι Σύμβουλοι,, όπως όλοι γνωρίζετε διεξάγεται διαγωνισμός με τη
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Κατασκευή Μονάδος
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) : «Οι
Προεπιλεγέντες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της ΠΣΔ, 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 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα 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 Διαγωνισμού
(Διαγωνισμός
για
το
Έργο
«Κατασκευή
Μονάδος
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης») και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα:
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της ΠΣΔ Φάσης Β.Ι».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’
Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) :
«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 Διάλογο. Τα αιτήματα αυτά θα υποβάλλονται ταξινομημένα με σαφή αναφορά
στο κεφάλαιο και στην παράγραφο ή Παράρτημα της ΠΣΔ που αφορούν. Οι
γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των ερωτήσεων των
Προεπιλεγέντων θα κοινοποιούνται σε όλους τους Υποψηφίους μέχρι και την 25η
Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος εξ αυτών
υπέβαλε την ερώτηση».
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 ΠΣΔ για το έργο με τίτλο:
«Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου
Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»,
είναι η 02η-05-2014 και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να απαντηθούν τα
υποβληθέντα από τους Προεπιλεγέντες αιτήματα.
Ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει επί των
διευκρινίσεων που προτείνεται να δοθούν και επί του σχεδίου απαντήσεων των
ερωτημάτων αυτών, ώστε να αποσταλούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας
στους προεπιλεγέντες.
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 :
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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».
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2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια» Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-399)} 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 Διαύγεια».
3. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, του Π.Δ. 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) «Δικαστική 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 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), καθώς
και του Π.Δ. 7/2013.
4. Την υπ' αριθμ. 17/613/24-10-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, όπου
ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης Φορέας Υλοποίησης του Έργου του
θέματος.
5. Την υπ' αριθμ. 586/2012 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το
αριθμ. 65711/20-12-2012/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο
νομιμότητας της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Την από 4.10.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν. 3389/05 του έργου (υπ’ αριθμ. 42828/ΕΓΣΔΙΤ
1141/1-10-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ).
7. Την με αριθμ. 28/659/9-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με
την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Διαδικασίες
Ανάθεσης) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης υλοποίησης του έργου “Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ”.
8. Την με αριθμ. 22/287/10-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αλεξανδρούπολης , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι προκήρυξης της
Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του
“Κατασκευή Μονάδος

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΨΟ-8ΣΕ
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ”.

της

9. Την με αριθμ. 2013/S 201-348311 δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16/10/2013, καθώς και
στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ τ.ΔΔΣ 722/8.11.2013) και στον ελληνικό
τύπο με το με αριθμ. 71.271/17.10.2013 έγγραφο.
10. Την αριθμ. 27/336/20-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη
της πενταμελούς Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του θέματος,
Α) από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και Β)
από
εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
11. Την αριθμ. 33/380/20-12-2013 απόφαση της Οικονομικής με την οποία
εγκρίθηκε το από 18-12-2013 Πρακτικό (έλεγχος των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Ουσιαστικά Προσόντα») της Επιτροπής του
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή
αναδόχου για το έργο
«Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με το οποίο, στον ως άνω
Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά
στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού και στη συμμετοχή στον Διάλογο (Στάδιο Β.Ι)
και στη συνέχεια, στην υποβολή Δεσμευτικής 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 2806-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, ήτοι οι: (1) «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», (2) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»,(3) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», (4) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε. - Χρ. '. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», (5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙ;Ν ARCHIRODON
GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.», και (6) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», και Αποκλείεται ο Υποψήφιος: ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.
δεδομένου ότι συγκέντρωσε
τη χαμηλότερη βαθμολογία στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του
ανωτέρω από 18-12-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
12. Την αριθμ. 2/4/24-01-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
απορρίφθηκαν, οι προδικαστικές προσφυγές κατά της αριθμ. 33/380/20-122013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, των διαγωνιζομένων: «ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Ε.», «EΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –
ENVITEC A.E.»., «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.»,, «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε..», ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ : «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.», ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», βάσει του από 23-01-2014
Πρακτικού-Κρίση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού του θέματος, επί των υποβληθεισών Προδικαστικών Προσφυγών.
13. Την αρ. 9/77/31-3-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της Β’ Φάσης – Στάδιο Ι – Πρόσκληση Συμμετοχής
στο
Διάλογο
του
Έργου
«Κατασκευή
Μονάδος
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης»,,
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14. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21387/15-4-2014 έγγραφο),καθώς
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξετάζει τα εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα – ερωτήματα των
Προεπιλεγέντων στο Διάλογο (ΠΣΔ) της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την
υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης»,, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και
Εγκρίνει τις διευκρινίσεις και απαντήσεις επ’ αυτών, όπως προτάθηκαν από
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και αναφέρονται αναλυτικά στην κατωτέρω, αριθμ.
πρωτ. 21387/15-4-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και την κοινοποίησή τους, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε όλους τους Προεπιλεγέντες στο
Διάλογο (ΠΣΔ) της Φάσης Β.Ι του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και των άρθρων 5.2 και 5.3
της Προκήρυξης της Β’ Φάσης – Στάδιο Ι του Διαγωνισμού.
Ειδικότερα στην σχετική επί του θέματος, αριθμ. πρωτ. 21387/15-4-2014
εισήγηση της Δ.Τ.Υ. αναφέρονται επί λέξει τα εξής :
Ερώτημα 1ο:
Στο άρθρο 17.1.2 της πρόσκλησης συμμετοχής (ΠΣΔ) αναφέρεται στον
παρατιθέμενο πίνακα ότι η Πέμπτη της 1 ης εβδομάδας του 1ου κύκλου διαλόγου
είναι η καταληκτική ημερομηνία «υποβολής εγγράφων και λοιπών στοιχείων
που θα χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια του διαλόγου κατά τη 2 η εβδομάδα
του Κύκλου Διαλόγου. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποια είναι τα έγγραφα
αυτά και τα λοιπά στοιχεία.
Απάντηση:
Θα κατατεθεί έγγραφο υπόμνημα στο οποίο οι Προεπιλεγέντες θα
επισημαίνουν τα κύρια ζητήματα που από την πλευρά τους θα αποτελέσουν
αντικείμενο έκαστου ΚΔ 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 ΚΔ.

Ερώτημα 2ο:
Στον παρατιθέμενο πίνακα του άρθρου 17.3.2, στη στήλη «Παραδοτέα»
αναφορικά με το 1ο ΚΔ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο υπό αρ. 3 εδάφιο η
αναφορά στην 2η εβδομάδα 1ου ΚΔ είναι ορθή (αντί της 3 ης εβδομάδας) και
προσδιορίστε την ακριβή ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων του εδαφίου.
Απάντηση:
Η στο υπό αρ. (3) εδάφιο ορθή αναφορά είναι στην 3 η εβδομάδα 1ου ΚΔ. Ως εκ
τούτου στον παρατιθέμενο πίνακα του άρθρου 17.3.2, στη στήλη «Παραδοτέα»
αναφορικά με το 1ο ΚΔ, το υπό αρ. 3 εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «- στην
γραπτή ανάπτυξη των θεμάτων του αντικειμένου του διαλόγου και του ως άνω
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υπομνήματος με την ολοκλήρωση της 3ης εβδομάδας του 1ου ΚΔ, ως ανωτέρω
υπό 17.1.2».
Η ακριβής ημερομηνία αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στην παρούσα
φάση.
Ερώτημα 3ο :
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ8342 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δημοσιεύθηκε ο
νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές
ρυθμίσεις» όπου μεταξύ άλλων καταργείται η υποχρέωση υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο
σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα. Παρακαλούμε να μα
διευκρινίσετε αν θα εφαρμοσθεί στον διαγωνισμό αυτό.
Απάντηση :
Σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014: «Η απαίτηση
υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη
νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται,
κατά περίπτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων
εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που
αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.»

Διευκρίνηση
Διευκρινίζεται ότι ο επικεφαλής της Ομάδα Διαλόγου Προεπιλεγέντος (ΟΔΠ)
υποβάλλει την Τετάρτη της 1ης εβδομάδας του Κύκλου Διαλόγου στην ΕΔΔΙ
«Κατάλογο Μελών ΟΔΠ». Ως εκ τούτου το άρθρο 17.2.3 της ΠΣΔ
αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι Προεπιλεγέντες εκπροσωπούνται από την Ομάδα Διαλόγου Προεπιλεγέντος
και τον Επικεφαλής της ΟΔΠ. Η ΟΔΠ συγκροτείται από εκπροσώπους ή/και
τους τεχνικούς, χρηματοοικονομικούς
και νομικούς συμβούλους ή
εμπειρογνώμονες των Προεπιλεγέντων. Προς τον σκοπό τούτο, ο Επικεφαλής
της ΟΔΠ υποβάλλει την Τετάρτη της 1ης εβδομάδας του Κύκλου Διαλόγου
στην ΕΔΔΙ «Κατάλογο Μελών ΟΔΠ».».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ακολουθούν υπογραφές

