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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 15/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε
αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Εξέταση αιτηµάτων και παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό
µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. 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.
6. Την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Ηπείρου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβαση, όπου ορίζεται
η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου του θέµατος.
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7. Την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 12788/06-03-

2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ.
Προγραµµατικής Σύµβασης.

Πράξης)

για

τον

έλεγχο

νοµιµότητας

της

παραπάνω

8. Την από 13.03.2013 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: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (υπ’
αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ).
9. Την αριθµ. 11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε

την οποία εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.
29326/2839/01-04-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
(συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 29358/1045/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.),
για τη δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (άρθρο 13) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆.
60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι πληρούνται εν προκειµένω όλες οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας.
10.

Την αριθµ. 12/367/09-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε
την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη
διενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για την
υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

11.

Την αριθµ. 2013/S 071-118524 δηµοσίευση της προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9/04/2013, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ
τ.∆∆Σ 238/19.4.2013) και στον ελληνικό τύπο µε το αριθµ. 34394/3242/12.4.2013 έγγραφο της
∆.Τ.Ε./Π.Η.

12.

Την από 20-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 47002/1678/21-05-2013 στον φάκελο
6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία παρατίθενται οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν
εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία, από τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, ο οποίος θα
διεξαχθεί την 28-05-2013, καθώς και οι προτεινόµενες απαντήσεις – διευκρινίσεις επ’ αυτών,
λαµβάνοντας υπόψη, όπως επί λέξει αναφέρεται στην εισήγηση, τα εξής:

«…. Λαµβάνοντας υπόψη:
….. 5. τις απόψεις του Τεχνικού Συµβούλου Σ∆ΙΤ – στα πλαίσια της αρίθµ. 2112/17-05-2013
σύµβασης µεταξύ της «ΕΠΤΑ Α.Ε.» και της Ε.∆.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου– επί των
ερωτηµάτων των διαγωνιζοµένων για το έργο Σ∆ΙΤ µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», που κατατέθηκαν µε το από 20/05/2013
διαβιβαστικό του.
Το γεγονός ότι:
α)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10.5 της διακήρυξης:
«Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην Αναθέτουσα
Αρχή και στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας (µε
επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) το αργότερο µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα αξιολογήσει τα αιτήµατα για παροχή διευκρινίσεων ή προσθέτων
πληροφοριών και θα απαντήσει σε αυτά εγγράφως». (Κρίσιµη ηµεροµηνία: 20/5/2013)
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β)

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10.6 της διακήρυξης:
«Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των Ενδιαφεροµένων θα
κοινοποιούνται σε όλους τους Ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την παρούσα, χωρίς να
αναφέρεται ποιος εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση, µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος». (Κρίσιµη
ηµεροµηνία: 22/5/2013)

γ)

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας υπεβλήθησαν – εµπροθέσµως - από ενδιαφερόµενους
ερωτήσεις και αιτήµατα τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί και θα πρέπει να δοθούν
απαντήσεις και διευκρινίσεις.

δ)

Ο διαγωνισµός για το έργο µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», πρόκειται να διεξαχθεί στις 28-05-2013 και ως εκ τούτου
πρέπει άµεσα να απαντηθούν τα υποβληθέντα από ενδιαφεροµένους αιτήµατα. ….».

13.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, και
παρέστη, ο κος Γρηγόριος Σιαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε./Π.Η., ο
οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.
Κατόπιν της συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την έγκριση
των διευκρινήσεων και απαντήσεων, όπως προτάθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Π.Η., και την κοινοποίηση τους στους ενδιαφερόµενους που παρέλαβαν την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό διάλογο για
το έργο µε τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 15/580/21-05-2013)

−

Εξετάζει τα εµπροθέσµως υποβληθέντα αιτήµατα – ερωτήµατα των ενδιαφεροµένων που
παρέλαβαν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», ο οποίος
θα διεξαχθεί την 28-05-2013, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και

−

Εγκρίνει τις διευκρινίσεις και απαντήσεις επ’ αυτών, όπως προτάθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρονται αναλυτικά στην κατωτέρω, από 20-05-2013
εισήγηση της Υπηρεσίας,
και την κοινοποίησή τους, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
σε όλους τους ενδιαφερόµενους που παρέλαβαν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του ως άνω ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και των
άρθρων 10.5 και 10.6 της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.

Ειδικότερα στην σχετική επί του θέµατος, από 20-05-2013 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. αναφέρονται
επί λέξει τα εξής:

«…. Ως εκ τούτου, παρατίθενται οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν και οι προτεινόµενες
απαντήσεις - διευκρινίσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Ερώτηµα 1ο:
Βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 2: «Ορισµοί», «Υπεύθυνη ∆ήλωση». Η υπεύθυνη δήλωση
που απαιτείται στις περιπτώσεις της παραγράφου 15.1.4 της παρούσας θα φέρει επιπλέον
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του
άρθρου 5.3. της παρούσας».
Αυτό συνεπάγεται ότι οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Προκήρυξη δεν
θα φέρουν γνήσιο υπογραφής. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.
Απάντηση:
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Στο άρθρο 2 της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα στον ορισµό της «Υπεύθυνης ∆ήλωσης»
αναφέρεται: «...Η υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται στις περιπτώσεις της παραγράφου 15.1.4
της παρούσας θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 5.3 της παρούσας».
Ερώτηµα 2ο:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 12.3.2: Στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων», ο οποίος
θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, δύο πλήρη (2) αντίγραφα, και ένα αντίγραφο σε
ηλεκτρονική µορφή (CD), το οποίο θα περιλαµβάνει τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 18
της παρούσας, έγγραφα σε µορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel, κατά περίπτωση.
Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι η ηλεκτρονική µορφή αναφέρεται µόνο στους πίνακες
συντεταγµένους σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και όχι στα λοιπά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά
κλπ).
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται.
Ερώτηµα 3ο:
Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του Παραρτήµατος 6, ο
νόµιµος εκπρόσωπος ή ο κοινός εκπρόσωπος κατά περίπτωση του Υποψηφίου δηλώνει ότι:
«σε περίπτωση που ο ανωτέρω Υποψήφιος αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης για την
εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου», βεβαιώνω ότι θα χρηµατοδοτήσουµε το Έργο, µε δανειακά ή/και ίδια κεφάλαια».
Εν παραλλήλω, στην παράγραφο 1.5.3 προβλέπεται ότι «Σε σχέση µε το Έργο, ο Ιδιωτικός
Φορέας Σύµπραξης (µε την Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει
……. τη χρηµατοδότηση του Έργου µε ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια (µε την επιφύλαξη του
άρθρου 3)».
Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί εάν στην περίπτωση που ο Υποψήφιος σκοπεύει να
χρηµατοδοτήσει το Έργο µε δανειακά και ίδια κεφάλαια, δύναται να τροποποιήσει
αντιστοίχως το περιεχόµενο της ως άνω Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του
Παραρτήµατος 6 ούτως ώστε ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο κοινός εκπρόσωπος κατά περίπτωση
του Υποψηφίου, να δηλώνει ότι: «σε περίπτωση που ο ανωτέρω Υποψήφιος αναδειχθεί
Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», βεβαιώνω ότι Θα χρηµατοδοτήσουµε
το Έργο, µε δανειακά και ίδια κεφάλαια».
Απάντηση:
∆ιευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Έργου
υποβάλλεται µε τον τύπο και το περιεχόµενο του Παραρτήµατος 6 της Προκήρυξης Α' Φάσης
- Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ερώτηµα 4ο:
Σύµφωνα µε το Άρθρο 13.7.4 της Προκήρυξης «Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα
αναλάβουν την κατασκευή του Έργου θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: …θα πρέπει να
πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και, συγκεκριµένα, πρέπει η
εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις µέσο όρο κύκλου εργασιών,
τουλάχιστον, δέκα εκατοµµύρια Ευρώ (10.000,000,00€).».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 13.9 της Προκήρυξης «Για την πλήρωση των ελάχιστων
απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 µέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε
σχέση µε την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 κατωτέρω, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της
χρηµατοοικονοµικής, ή/και τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων οικονοµικών
φορέων…………….. αυτής».
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Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε το εξής: εάν, στην περίπτωση που ο Υποψήφιος
επιλέξει να στηριχθεί και να κάνει χρήση µόνο της τεχνικής ικανότητας άλλων οικονοµικών
φορέων, ο παρέχων την τεχνική επάρκεια οικονοµικός φορέας πρέπει να πληροί αυτοτελώς
την προϋπόθεση του άρθρου 13.7.4, ήτοι τα ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας,
στην περίπτωση που ο ίδιος ο Υποψήφιος πληροί τα προβλεπόµενα επίπεδα
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. Θα θέλαµε να θέσουµε υπ' όψιν σας ότι στη σχετική ερώτηση
που ετέθη στους διαγωνισµούς για τη διαχείριση απορριµµάτων µε Σ∆ΙΤ που προκηρύχθηκαν
πρόσφατα στην Αττική, η Αναθέτουσα Αρχή διευκρίνισε ότι ο όρος 13.7.4 της Προκήρυξης
δύναται να µην τυγχάνει εφαρµογής επί οικονοµικού φορέα παρέχοντας µόνο τεχνική
ικανότητα στον Υποψήφιο.
Απάντηση:
Σύµφωνα µε τον όρο 13.9 της Προκήρυξης ορίζεται ότι: «Για την εκπλήρωση των ελάχιστων
απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 µέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε
σχέση µε την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 κατωτέρω, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της
χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων οικονοµικών
φορέων, κατά τα αναφερόµενα στα άρθρα 45 παρ. 2, 3 και 46 παρ. 3, 4 του Π∆ 60/2007 (άρθρα
47 παρ. 2,3 και 48 παρ.3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νοµική φύση
των δεσµών αυτού και των εν λόγω φορέων, εφ όσον αποδεικνύει τη δέσµευση των φορέων
αυτών να διαθέσουν τους χρηµατοοικονοµικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την
εκτέλεση της Σύµβασης Σύµπραξης καθ όλη τη διάρκεια αυτής.»
Ερώτηµα 5ο:
Σύµφωνα µε το άρθρο 15.6.3: «Εφ' όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να
προσκοµίσουν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τα απαιτούµενα πιστοποιητικά σε περίπτωση δηµοσίου
έργου ή τις συµβάσεις κατασκευής και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε περίπτωση
ιδιωτικών έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, στην οποία θα
παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόµιση των ανωτέρω εγγράφων
και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του
έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.».
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 15.7.2: «Εφ' όσον είναι αδύνατη η προσκόµιση, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, του απαιτούµενου πιστοποιητικού του εργοδότη-δηµόσιου φορέα ή της
απαιτούµενης βεβαίωσης του ιδιώτη εργοδότη, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης
∆ήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόµιση
των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και
προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.».
Ενόψει των πιεστικών χρονοδιαγραµµάτων και της πολυπλοκότητας του Έργου, θα
παρακαλούσαµε να διευκρινιστεί εάν σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν δύναται να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις λόγω ανεπάρκειας χρόνου, τότε
εφαρµόζονται οι όροι των ανωτέρω άρθρων 15.6.3 και 15.7.2 και ως εκ τούτου η Αναθέτουσα
Αρχή αποδέχεται ότι τυχόν πρόσθετη Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο Υποψήφιος
επικαλείται τη µη επάρκεια χρόνου ως λόγο για τη µη δυνατότητα προσκόµισης των σχετικών
εγγράφων των άρθρων 15.6.3 και 15.7.2, ικανοποιεί µε αποδεκτό και ισοδύναµο, σε σχέση µε
την προσκόµιση των λοιπών εγγράφων, τρόπο τις απαιτήσεις της Προκήρυξης.
Απάντηση:
Σύµφωνα µε την προκήρυξη, εφ' όσον είναι αδύνατη η προσκόµιση απαιτούµενων
πιστοποιητικών/συµβάσεων/βεβαιώσεων, «… θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης
∆ήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόµιση
των ανωτέρω εγγράφων…»
Ερώτηµα 6ο:
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Στο άρθρο 15.3.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται πως ο Υποψήφιος
καλείται να συµπεριλάβει στον «Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» µια επιστολή
χρηµατοδοτικής υποστήριξης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος 5.
∆εδοµένου ότι η απαίτηση του άρθρου 15.3.3 της Προκήρυξης διαφοροποιείται από το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5, παρακαλούµε να µας επιβεβαιώσετε ότι ισχύει η διατύπωση
του υποδείγµατος στο Παράρτηµα 5.
Απάντηση:
Το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύναται να
περιλαµβάνει και το εξής: «…. και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτηµα χρηµατοδότησης του
Έργου είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση που
ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.» όπως αναφέρεται στην παρ. 15.3.3 της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι απαραίτητο.
Ερώτηµα 7ο:
Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και πιστοληπτικής
ικανότητας του Υποψηφίου ο Υποψήφιος θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 13.5.3 «… να
αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκοµίζοντας την επιστολή χρηµατοδοτικής
υποστήριξης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 15.3.3 της παρούσας» και
σύµφωνα µε το άρθρο 15.3.3 να υποβάλλει «επιστολή χρηµατοδοτικής υποστήριξης
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, συνταγµένη σύµφωνα µι το Παράρτηµα 5 της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την οποία να δηλώνεται κατ' ελάχιστο ότι το
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει λάβει γνώση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (Α' Φάση του ∆ιαγωνισµού) και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτηµα
χρηµατοδότησης του Έργου, είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.».
Σηµειώνεται ότι στο Υπόδειγµα της Επιστολής του Παραρτήµατος 5 δεν υπάρχει σχετική
αναφορά.
Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι µε την ακόλουθη προσθήκη στο Υπόδειγµα
(υπογραµµισµένη, σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα προηγούµενων διαγωνισµών
Σ∆ΙΤ Απορριµµάτων) καλύπτεται επαρκώς η σχετική απαίτηση των άρθρων 13.5.3 και 15.3.3.
«Η Τράπεζα είναι εξοικειωµένη µε τη δοµή των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα και
τους κινδύνους των έργων που υλοποιούνται µέσω τέτοιου είδους συµπράξεων, καθώς και µε
τον κίνδυνο, ο οποίος ενέχεται σε όλες τις πτυχές ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού,
τεχνικού, Φορολογικού και οικονοµικού ελέγχου. Συνεπώς, είµαστε στην ευχάριστη θέση να
επιβεβαιώσουµε το ενδιαφέρον µας όσον αφοοά στην εξέταση οποιουδήποτε αιτήµατος
χρηµατοδότησης, είτε µόνοι µας είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
υποβληθεί σχετικά µε τον παραπάνω ∆ιαγωνισµό από [επωνυµία Υποψηφίου / Μελών
Υποψηφίου], σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ. Οποιαδήποτε µελλοντική
δέσµευση χρηµατοδότησης θα εξαρτηθεί, µεταξύ άλλων, από τους διεξαγόµενους εκ µέρους µας
τεχνικό και νοµικό έλεγχο, από την αποδοχή από πλευράς µας των τελικών όρων του Έργου,
όπως αυτοί θα περιγράφονται στα τεύχη της Β' Φάσης, από τους όρους των συµβάσεων
χρηµατοδότησης, καθώς και από τις εσωτερικές εγκρίσεις της Τράπεζας µας, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τους κανονισµούς της.»
Απάντηση:
Το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύναται να
περιλαµβάνει και το εξής: «…. και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτηµα χρηµατοδότησης του
Έργου είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση που
ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.» όπως αναφέρεται στην παρ. 15.3.3 της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι απαραίτητο.
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Ερώτηµα 8ο:
Στο άρθρο 15.3.3 ζητείται από τους υποψηφίους να υποβάλλουν «επιστολή χρηµατοδοτικής
υποστήριξης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5 µε την
οποία να δηλώνεται κατ' ελάχιστο ότι …………. και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτηµα
χρηµατοδότησης του Έργου, είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.».
∆εδοµένου ότι α) το σχετικά υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 δεν κάνει αναφορά στο
υπογραµµισµένο ανωτέρω εδάφιο και β) δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση στο σώµα
του υποδείγµατος (πλην των αναγκαίων πληροφοριών του Υποψηφίου και του
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος), παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε την κατανόηση µας
σχετικά µε τα ακόλουθα (ή άλλως διευκρινίσετε):
1) Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν το υπόδειγµα του παραρτήµατος 5 ως έχει χωρίς καµία
παρέµβαση
2) ∆εν απαιτείται αναφορά στο ανωτέρω υπογραµµισµένο εδάφιο το οποίο ίσως εκ παραδροµής
αναφέρεται και
3) Στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 όπου γίνεται αναφορά σε Εταιρία εννοείται και
περιλαµβάνει και την Ένωση Προσώπων
Απάντηση:
Το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύναται να
περιλαµβάνει και το εξής: «…. και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτηµα χρηµατοδότησης του
Έργου είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση που
ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.» όπως αναφέρεται στην παρ. 15.3.3 της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι απαραίτητο.
Στο Παραρτήµατος 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου αναφέρεται η λέξη
Εταιρία αφορά στον Υποψήφιο σε οποιαδήποτε νοµική µορφή ή σε κάθε µέλος του
Υποψηφίου. ….».
 Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Στέφανος Ζούµπας, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, σηµειώνοντας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις τους,
σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, όπως αυτές είχαν εκφρασθεί
στις σχετικές µε τον ∆ιαγωνισµό του θέµατος, αριθµ. 11/322/03-04-2013 και 12/367/09-04-2013
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καραµπίνας Ιωάννης,
4. Πλιάκος Μιχαήλ,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζούµπας Στέφανος
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