
 - 56 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 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, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3389/2005 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης), για 
το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 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. 
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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. 

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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 29326/2839/01-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 29358/1045/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. 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, 

2. 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, 

3. τον Νόµο 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, 

4. 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). 
Το γεγονός ότι: 

α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συµβάσεις) του άρθρου 13 του Ν. 
3389/2005 ορίζεται ότι: «… Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, και 
εφόσον κρίνει ότι η τήρηση ∆ιαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει την 
Ανάθεση συγκεκριµένης Σύµβασης, µπορεί να προσφύγει στη ∆ιαδικασία Ανταγωνιστικού 
∆ιαλόγου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό». 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11 περ. γ) του Π.∆. 60/2007 ορίζεται ότι: «… 
"Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί 
να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους 
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή 
περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της 
οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά…», 
«… Μια δηµόσια σύµβαση θεωρείται "ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον οι αναθέτουσες αρχές 
δεν είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 
3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη χρηµατοοικονοµική 
οργάνωση ενός σχεδίου». 

γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Π.∆. 60/2007: «1. 
Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η 
χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
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Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς». 
Λαµβανοµένων επίσης υπόψη: 

i. της σύνθετης χρηµατοδοτικής δοµής του υπό υλοποίηση έργου Σ∆ΙΤ, που συνεπάγεται 
αυξηµένη πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής και νοµικής οργάνωσης αυτού, η οποία 
επιδέχεται περισσότερες της µίας λύσεις, µη δυνάµενες να καθορισθούν µε επαρκή 
ακρίβεια εκ των προτέρων, 

ii.  του πλήθους των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που δύνανται να εφαρµοσθούν για το 
έργο, 

iii.  της αυξηµένης εγγενούς χρηµατοοικονοµικής και νοµικής πολυπλοκότητας όλων των 
έργων Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητας που συνεπάγεται η µακρόχρονη διάρκεια τους και η 
διαφοροποίηση τους ως προς τις µορφές χρηµατοδότησης έναντι των “κλασικών” 
δηµοσίων συµβάσεων, η οποία καθιστά τις συµβάσεις αυτές αντικειµενικά πολύπλοκες και 
δηµιουργεί µείζονες δυσκολίες στις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης σχετικά µε τον καθορισµό του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και του 
συµβατικού πλαισίου,  

κρίνεται ότι η υπό δηµοπράτηση Σύµβαση Σύµπραξης κατατάσσεται στις ιδιαίτερα 
πολύπλοκες συµβάσεις υπό την έννοια των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.3389/2005, 23 παρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 και ότι οι υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης δεν είναι - αντικειµενικά και άνευ 
υπαιτιότητας τους - σε θέση να προσδιορίσουν µε ασφάλεια εκ των προτέρων ποια εκ της 
ποικιλίας των λύσεων εξασφαλίζει την αποδοτικότερη κάλυψη των στόχων του έργου, µε τη 
βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης και την αποτελεσµατικότερη κατανοµή κινδύνων µεταξύ 
του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Σύµπραξης.  
Κατόπιν τούτων διαπιστώνεται ότι για τη δηµοπράτηση του σχεδιαζόµενου έργου Σ∆ΙΤ 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» δεν προσιδιάζει  ή 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και εποµένως προτείνεται η δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε 
τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
(άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι 
πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων.  
Εισηγούµαστε την έγκριση διενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό 
∆ιάλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3389/2005 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) 
για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 
Η έγκριση των όρων της σχετικής Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου για την Α' Φάση θα 
γίνει πάλι από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
από 13-03-13, Απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ (Α.Π. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-
13). 
Η Α’ Φάση της σχετικής Προκήρυξης θα έχει στόχο την Προεπιλογή των υποψηφίων 
Αναδόχων για συµµετοχή στη Β' Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προς επιλογή του 
ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης.». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
και παρέστη, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία 
ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/322/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη ∆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, για 
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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, ως εξής:  

« … α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συµβάσεις) του άρθρου 13 του 
Ν. 3389/2005 ορίζεται ότι: «… Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, 
και εφόσον κρίνει ότι η τήρηση ∆ιαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει 
την Ανάθεση συγκεκριµένης Σύµβασης, µπορεί να προσφύγει στη ∆ιαδικασία Ανταγωνιστικού 
∆ιαλόγου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό». 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11 περ. γ) του Π.∆. 60/2007 ορίζεται ότι: «… 
"Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί 
να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους 
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή 
περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της 
οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά…», 
«… Μια δηµόσια σύµβαση θεωρείται "ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον οι αναθέτουσες αρχές 
δεν είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 
3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη χρηµατοοικονοµική 
οργάνωση ενός σχεδίου». 

γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Π.∆. 60/2007: «1. 
Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η 
χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς». 
Λαµβανοµένων επίσης υπόψη: 

i. της σύνθετης χρηµατοδοτικής δοµής του υπό υλοποίηση έργου Σ∆ΙΤ, που συνεπάγεται 
αυξηµένη πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής και νοµικής οργάνωσης αυτού, η οποία 
επιδέχεται περισσότερες της µίας λύσεις, µη δυνάµενες να καθορισθούν µε επαρκή 
ακρίβεια εκ των προτέρων, 

ii.  του πλήθους των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που δύνανται να εφαρµοσθούν για το 
έργο, 

iii.  της αυξηµένης εγγενούς χρηµατοοικονοµικής και νοµικής πολυπλοκότητας όλων των 
έργων Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητας που συνεπάγεται η µακρόχρονη διάρκεια τους και η 
διαφοροποίηση τους ως προς τις µορφές χρηµατοδότησης έναντι των “κλασικών” 
δηµοσίων συµβάσεων, η οποία καθιστά τις συµβάσεις αυτές αντικειµενικά πολύπλοκες και 
δηµιουργεί µείζονες δυσκολίες στις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης σχετικά µε τον καθορισµό του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και του 
συµβατικού πλαισίου,  

κρίνεται ότι η υπό δηµοπράτηση Σύµβαση Σύµπραξης κατατάσσεται στις ιδιαίτερα 
πολύπλοκες συµβάσεις υπό την έννοια των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.3389/2005, 23 παρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 και ότι οι υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης δεν είναι - αντικειµενικά και άνευ 
υπαιτιότητας τους - σε θέση να προσδιορίσουν µε ασφάλεια εκ των προτέρων ποια εκ της 
ποικιλίας των λύσεων εξασφαλίζει την αποδοτικότερη κάλυψη των στόχων του έργου, µε τη 
βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης και την αποτελεσµατικότερη κατανοµή κινδύνων µεταξύ 
του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Σύµπραξης.  
Κατόπιν τούτων διαπιστώνεται ότι για τη δηµοπράτηση του σχεδιαζόµενου έργου Σ∆ΙΤ 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» δεν προσιδιάζει  ή 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και εποµένως προτείνεται η δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε 
τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
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(άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι 
πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων.». 

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ και τοποθετήθηκαν ως εξής: «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
της Περιφέρειας µε σύγχρονες µεθόδους είναι επιβεβληµένη και η παράταξή µας 
πρωτοστάτησε στην ολοκλήρωση των, µέχρι σήµερα, απαραίτητων µελετών. Η λύση που 
θα έπρεπε να επιλεγεί για την χρηµατοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου 
επεξεργασίας ΑΣΑ θα έπρεπε να εξασφάλιζε την µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση των 
πολιτών. Η παράταξή µας στην επιτροπή περιβάλλοντος διατύπωσε την πρόταση, το 
θέµα της επιλογής χρηµατοδοτικού σχήµατος της κατασκευής του εργοστασίου 
επεξεργασίας ΑΣΑ, να απασχολήσει το Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού πρώτα 
τεκµηριωµένα εξεταστούν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των έργων από Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. Η πρότασή µας δεν έγινε δεκτή και κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η 
µέθοδος χρηµατοδότησης µε σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). Προφανώς 
η πλειοψηφία ανέλαβε την ευθύνη των οικονοµικών επιπτώσεων στους πολίτες της λύσης 
αυτής. Με δεδοµένη την απόφαση για την υλοποίηση του έργου µε Σ∆ΙΤ από την 
επιτροπή περιβάλλοντος, τοποθετούµαστε σήµερα µε λευκή ψήφο στο αντίστοιχο θέµα, 
θέλοντας να τονίσουµε την αντίθεσή µας κατ’ αρχή ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες 
χρηµατοδότησης του έργου µε άλλους τρόπους εκτός Σ∆ΙΤ αλλά και ότι δεν αντιτιθέµεθα 
σε ολοκληρωµένη και σύγχρονη µέθοδο διαχείρισης των ΑΣΑ.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος καταρχήν ζήτησε, 
το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, να παραπεµφθεί για συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο και ξεκαθάρισε 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. Στη συνέχεια κατέθεσε την άποψή του επί του θέµατος, η 
οποία έχει 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, 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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