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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 33/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 112491/4368/14-11-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος 
Ιωάννης, Ευθυµίου Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος  

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 15ο 

Έγκριση του από 15-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση 
Συµµετοχής σε ∆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, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), 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. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της παραπάνω 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

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». 

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 αριθµ. 15/524/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της πενταµελούς Επιτροπής του ∆ηµόσιου 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, Α) από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) Β) από εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, και Γ) από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

13. Την αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό (έλεγχος των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» και «Ουσιαστικά Προσόντα») της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, στον ως άνω ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, και 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και στη 
συµµετοχή στον ∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι) και στη συνέχεια, στην υποβολή ∆εσµευτικής 
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 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας, ήτοι οι: 
(1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», (2) «ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», (3) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης 
Α.Ε.», (4) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.», 
(5) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και (6) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», και 
Αποκλείεται ο Υποψήφιος: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – 
ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», δεδοµένου ότι συγκέντρωσε τη χαµηλότερη βαθµολογία στον Πίνακα 
Κατάταξης Προεπιλεγέντων του ανωτέρω από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

14. Τις αριθµ. 26/1085, 1086, 1087, 1088, 1089 και 1090/13-09-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκαν αντίστοιχα, οι προδικαστικές προσφυγές κατά της 
αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, των ∆ιαγωνιζοµένων: 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- 
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ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», βάσει του από 11-09-
2013 Πρακτικού-Κρίση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, επί των υποβληθεισών Προδικαστικών Προσφυγών. 

15. Την αριθµ. 29/1234/14-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, σε 
συµµόρφωση µε την αριθµ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, τροποποιήθηκε η αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφασή της, όπως 
επικυρώθηκε µε την 26/1085/13-9-2013 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, κατά το µέρος κατά το 
οποίο έγινε δεκτή η συµµετοχή στο διαγωνισµό της ένωσης προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. 
Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αποκλείοντας την άνω ένωση από τη συνέχεια των διαγωνιστικών 
διαδικασιών και διαµορφώθηκε ο Πίνακας των έξι (6) Υποψηφίων που προκρίνονται στον 
∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό του θέµατος, και συγκεκριµένα στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, 
που αφορά στη Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και στη συµµετοχή στον ∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και 21.5 και το άρθρο 24, 
παράγραφος 24.1 της Προκήρυξης, βάσει της φθίνουσας σειράς βαθµολόγησης του Πίνακα 
Κατάταξης Προεπιλεγέντων του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, ως εξής: (1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ 
Α.Ε.» (2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (3) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON 
GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (4) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» (5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και (6) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.».  

16. Την αριθµ. 30/1307/23-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση 
Συµµετοχής στο ∆ιάλογο, του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος και εγκρίθηκαν οι 
όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
Β) εγκρίθηκε η Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆), των Προεπιλεγέντων εταιρειών: 
(1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (2) «ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (3) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- 
INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (4) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» (5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και (6) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – 
ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», και µε σκοπό τη διενέργεια διαλόγου µεταξύ αυτών και της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  

17. Την αριθµ. 30/1275/23-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι 
και Ενέργειας όλων των επιµέρους διαδικαστικών πράξεων της Φάσης Β.Ι, για την Επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το έργο του θέµατος, Α) από υπαλλήλους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και Β) από 
εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 
όπως ορίσθηκε µε τον αναπληρωτή του, βάσει του µε αριθµ. πρωτ. 44008/ΕΓΣ∆ΙΤ/1204/08-
10-2013 εγγράφου της ΕΓΣ∆ΙΤ. 

18. Την αριθµ. 32/1386/08-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εξετάσθηκαν τα εµπροθέσµως υποβληθέντα αιτήµατα – ερωτήµατα των Προεπιλεγέντων στο 
∆ιάλογο (ΠΣ∆) της Φάσης Β.Ι του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος και δόθηκαν 
διευκρινίσεις και απαντήσεις επ’ αυτών. 

19. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 112761/11337/15-11-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 113176/4408/15-11-2013 στον φάκελο 15/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζεται συνηµµένα το από 15-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. Ειδικότερα στην εισήγηση 
αναφέρονται τα εξής:  

«….Λαµβάνοντας υπόψη: ….  Το γεγονός ότι: 

α) Σύµφωνα µε το άρθρο 5.7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 
Πρόσκληση Συµµετοχής στο ∆ιάλογο (ΠΣ∆): 
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«Το πρακτικό της Ε∆∆ διαβιβάζεται αµελλητί προς την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε η τελευταία να 
εκδώσει σχετική απόφαση περί έγκρισης της συµµετοχής των Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του 
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια του Προέδρου της Ε∆∆ σε όλους τους 
Προεπιλεγέντες.». 
Ως εκ τούτου, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το από 15/11/2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε 
∆ιάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και να εκδώσει σχετική απόφαση περί 
έγκρισης της συµµετοχής των Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού, ώστε να 
κοινοποιηθεί η τελευταία εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας στους προεπιλεγέντες. 
Κατόπιν τούτων και προκειµένου να προχωρήσει η Φάση Β.Ι του διαγωνισµού, θέτουµε υπόψη σας 
το από 15/11/2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και εισηγούµαστε:  
Ι. να αποφασίσετε ότι οι Φάκελοι µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του 
∆ιαγωνισµού» όλων των Προεπιλεγέντων, κατά χρονική σειρά κατάθεσης των φακέλων τους στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,  ήτοι των: 
(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  
(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 
(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  
(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 
(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 
είναι επαρκείς ως προς το περιεχόµενο και καλύπτουν τις προβλέψεις και απαιτήσεις του άρθρου 5 
της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε 
∆ιάλογο. 
ΙΙ. Να αποφασίσετε την έγκριση της συµµετοχής και των έξι (6) Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση 
του ∆ιαγωνισµού, ήτοι των κάτωθι Εταιρειών και Ενώσεων Εταιρειών, κατά χρονική σειρά 
κατάθεσης των φακέλων τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής:  
(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  
(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 
(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  
(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 
(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. ….». 

20. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1474/18-11-2013) 

− Εγκρίνει το από 15-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε 
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο, για την 
επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο,  

η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα µε τους Φακέλους ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού, κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 5.5 της Πρόσκλησης, από τους έξι (6) Προεπιλεγέντες στη Β.Ι Φάση του 
∆ιαγωνισµού, ήτοι από τους (κατά χρονική σειρά κατάθεσης των φακέλων τους στο πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας Αρχής): (1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  (3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ 
Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. (4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. (5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- 
INTRAKAT – ENVITEC A.E. και (6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., 

και διαπίστωσε ότι είναι επαρκείς ως προς το περιεχόµενο και καλύπτουν τις προβλέψεις και 
απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 
Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα εισηγείται την έγκριση συµµετοχής 
και των ανωτέρω έξι (6) Προεπιλεγέντων Εταιρειών και Ενώσεων Εταιρειών, στη Β.Ι Φάση του 
∆ιαγωνισµού.  

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω, από 15-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε 
∆ιάλογο για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», και λαµβάνοντας υπόψη τους 
όρους της Πρόσκλησης, τις ρυθµίσεις του Ν. 3389/2005, καθώς και του Π.∆. 60/2007, 

Εγκρίνεται η συµµετοχή των κάτωθι έξι (6) Προεπιλεγέντων Εταιρειών και Ενώσεων Εταιρειών 
(κατά χρονική σειρά κατάθεσης των φακέλων τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής), στη 
Β.Ι Φάση του ως άνω ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι οι Φάκελοι µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού», που κατέθεσαν εµπρόθεσµα, είναι επαρκείς ως προς το 
περιεχόµενο και καλύπτουν τις προβλέψεις και απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης 
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο του 
∆ιαγωνισµού, ως εξής:   

(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  

(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 

(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  

(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 

(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τη διενέργεια 
του διαγωνισµού, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι είχε καταρχήν ζητήσει 
να παραπεµφθεί το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, για συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο, τονίζοντας ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης συνολικά των 
απορριµµάτων και πιο ειδικά της κατασκευής µε Σ∆ΙΤ του εργοστασίου ΑΣΑ και συνολικά της 
λειτουργίας του, και στη συνέχεια είχε καταθέσει την άποψή του επί του θέµατος, ως εξής: 
«∆ιαφωνούµε κάθετα µε την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, που µε τη σύµφωνη γνώµη 
της Περιφέρειας και των ΦΟ∆ΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά στους επιχειρηµατικούς οµίλους, το 
σύνολο της ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Με την υλοποίηση µε Σ∆ΙΤ αυτών των επενδυτικών 
προγραµµάτων, µπαίνει σε υλοποίηση µια επένδυση που θα αποφέρει εξασφαλισµένη και υψηλή 
κερδοφορία στο εγχώριο και ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Κερδοφορία που θα τροφοδοτείται άµεσα 
µέσω των ανταποδοτικών τελών, µε πρόθυµους εισπράκτορες τις ∆ηµοτικές Αρχές. Η πραγµατική 
ανακύκλωση υποβαθµίζεται, αφού επιλέγεται ένα µίγµα πανάκριβων τεχνολογιών, µαζί και 
αναποτελεσµατικών µε κορµό τη µεγιστοποίηση του όγκου των σύµµικτων (ανάµικτων) 
απορριµµάτων, παραµερίζεται στην ουσία η ανακύκλωση στην πηγή και τέλος προχωρά η 
ιδιωτικοποίηση και της αποκοµιδής των απορριµµάτων (π.χ. Ηγουµενίτσα, µέρος του ∆. Ιωαννιτών) 
µε αποτέλεσµα εκατοντάδες εργαζόµενοι στην περιοχή µας να βρεθούν στο δρόµο.». 
................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ευθυµίου Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ 

Β’ ΦΑΣΗ – ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ 

Για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για το Έργο: 

 

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Περιφέρειας Ηπείρου» 

 

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΗΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β.Ι ΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  

Την 14η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε δηµόσια ανοικτή 

συνεδρίαση, απουσία εκπροσώπων των Προεπιλεγέντων, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, 

(«Αναθέτουσα Αρχή») στα Ιωάννινα (∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία 

Πύρρου 1, 45221, Ιωάννινα) η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») 

του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού 

Φορέα Σύµπραξης για το Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (εφεξής ο «∆ιαγωνισµός»), η οποία συγκροτήθηκε 

µε την υπ’ αρ. 15/524/21.05.2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, προκειµένου να ασκήσει τα καθήκοντά της, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 

Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε 

∆ιάλογο (εφεξής η «Πρόσκληση»). 

Παρόντα ήταν τα µέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

1. Γρηγόρης Σιαµόπουλος, Πρόεδρος, 

2. Ευγενία Μπακοπούλου, τακτικό µέλος, 

3. Ιωάννης Παπαγιάννης, τακτικό µέλος, 

4. Βασίλειος Οικονόµου, αναπληρωµατικό µέλος, (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους, 

Χρόνη Καλτσούνη, ο οποίος απουσίαζε σε όλες τις συνεδριάσεις λόγο γνωστού στον 

Πρόεδρο κωλύµατος) και 

5. Μαλαµατένια - ∆έσποινα Γιαννακάκη, εκπρόσωπος της ΕΓΣ∆ΙΤ, τακτικό µέλος. 

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Γραµµατέας της Επιτροπής, Ελένη Σαµαρά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόµιµη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης και η 

Επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισµένους φακέλους µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι 

Φάση του ∆ιαγωνισµού» από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (υπογράφοντας το από 

14.11.2013 σχετικό Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής), οι οποίοι ήταν συνολικά έξι (6) και 

είχαν υποβληθεί όλοι εµπρόθεσµα. 
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Οι εταιρείες και ενώσεις εταιρειών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα φάκελο µε τα «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» και αριθµήθηκαν, κατά χρονική σειρά κατάθεσης 

του φακέλου µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ήταν οι ακόλουθες: 

(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 111568/11193/12-11-2013 

(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 111734/11197/13-11-2013 

(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 111807/11201/13-11-2013 

(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 112091/11253/13-11-2013 

(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 112183/11261/13-11-2013 

(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Ο φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 112268/11291/14.11.2013, ώρα 08:30 

 

Στη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Επιτροπή έλεγξε την εµπρόθεσµη κατάθεση των φακέλων µε 

τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού», διαπίστωσε ότι όλοι οι 

φάκελοι ήταν σφραγισµένοι και έφεραν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 5.5 

της Πρόσκλησης, τους αρίθµησε σύµφωνα µε την χρονική σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής και τους µονόγραψε εξωτερικά. 

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή προχώρησε στη µονογραφή κατά φύλλο των στοιχείων του 

Φακέλου του πρώτου κατά χρονική σειρά κατάθεσης Προεπιλεγέντα, δηλαδή της «Ένωση 

Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και εν συνεχεία του δεύτερου, 

δηλαδή της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», του τρίτου, δηλαδή της Ένωση 

Προσώπων «-ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», του τέταρτου, δηλαδή 

της «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακρ. τίτλος ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», του πέµπτου, δηλαδή της 

«Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT - ENVITEC A.E.» και 

τέλος του έκτου, δηλαδή της «Ένωση Εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», 

κατά χρονική σειρά κατάθεσης, Προεπιλεγέντος.  

Την 14η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µµ, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις 

εργασίες της σχετικά µε την αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο των στοιχείων των 

φακέλων µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» και των έξι (6) 
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Προεπιλεγέντων, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της δηµόσιας συνεδρίασης και 

ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής, εκδίδοντας και σχετική Ανακοίνωση να συνεχιστεί η 

διαδικασία την εποµένη (Παρασκευή 15η Νοεµβρίου 2013) µε τον έλεγχο των φακέλων µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση. 

 

ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΤΑ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β.Ι ΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Την 15η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ., η Επιτροπή συνήλθε σε 

κλειστή συνεδρίαση, στην αίθουσα αρ. 316 του 2ου ορόφου του κτηρίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1, 45221, Ιωάννινα), προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν µε τους Φακέλους ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στη Β.Ι 

Φάση του ∆ιαγωνισµού από τους έξι (6) Προεπιλεγέντες, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5.5 της 

Πρόσκλησης. 

Παρόντα ήταν τα µέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

1. Γρηγόρης Σιαµόπουλος, Πρόεδρος, 

2. Ευγενία Μπακοπούλου, τακτικό µέλος, 

3. Ιωάννης Παπαγιάννης, τακτικό µέλος, 

4. Βασίλειος Οικονόµου, αναπληρωµατικό µέλος, (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους, 

Χρόνη Καλτσούνη, ο οποίος απουσίαζε σε όλες τις συνεδριάσεις λόγο γνωστού στον 

Πρόεδρο κωλύµατος) και 

5. Μαλαµατένια - ∆έσποινα Γιαννακάκη, εκπρόσωπος της ΕΓΣ∆ΙΤ, τακτικό µέλος. 

Χρέη Γραµµατέα ασκεί η Ελένη Σαµαρά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε, τη νόµιµη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της κλειστής συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου των «∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» των έξι (6) Προεπιλεγέντων, κατά χρονική σειρά 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, και, αφού ακούστηκαν οι απόψεις των 

µελών της, προέβη στις εξής οµόφωνες διαπιστώσεις: 

(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 
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(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC A.E. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Η Επιτροπή, µετά από τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου 

µε τα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» του Προεπιλεγέντα, 

έκρινε οµόφωνα ότι ο υπό κρίση φάκελος είναι επαρκής και καλύπτει τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι: 

Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

 

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο του Φακέλου µε τα 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» των Προεπιλεγέντων, 

λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω πορισµάτων όλων των προηγούµενων συνεδριάσεων, 

και λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, τις ρυθµίσεις του Ν. 3389/2005, καθώς 

και του Π.∆. 60/2007, οµόφωνα εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα: 

Ι. οι Φάκελοι µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής στη Β.Ι Φάση του ∆ιαγωνισµού» 

όλων των Προεπιλεγέντων, κατά χρονική σειρά κατάθεσης των φακέλων τους στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,  ήτοι των: 

(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  

(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 

(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  

(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 

(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 
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είναι επαρκείς ως προς το περιεχόµενο και καλύπτουν τις προβλέψεις και 

απαιτήσεις του άρθρου 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Β’ Φάση – 

Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συµµετοχής σε ∆ιάλογο. 

 

ΙΙ. εγκρίνει τη συµµετοχή και των έξι (6) Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του 

∆ιαγωνισµού, ήτοι των κάτωθι Εταιρειών και Ενώσεων Εταιρειών, κατά χρονική 

σειρά κατάθεσης των φακέλων τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής:  

(1) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

(2) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε  

(3) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. 

(4) ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  

(5) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E. 

(6) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

 

Στο σηµείο αυτό και ώρα 11:00 π.µ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της 

συνεδρίασης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο, τα Μέλη της Επιτροπής, καθώς και τη Γραµµατέα της Επιτροπής, ως 

ακολούθως:  

Ιωάννινα, 15 Νοεµβρίου  2013 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Γρηγόριος Σιαµόπουλος 

 

 

 

Η Γραµµατέας 

 

 

Ελένη Σαµαρά 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Βασίλειος Οικονόµου  

Αναπληρωµατικό µέλος σε αντικατάσταση 

του Χρόνη Καλτσούνη 

 

 

Ευγενία Μπακοπούλου  

 

 

Ιωάννης Παπαγιάννης  

 

Μαλαµατένια - ∆έσποινα Γιαννακάκη 
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