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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Προεπιλεγέντες κατά την Α’ Φάση του
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο
με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο:
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»

να συμμετάσχουν στο διάλογο επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών της
δημοπρατουμένης ΣΔΙΤ κατά τη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο και των Παραρτημάτων αυτής.
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ΜΕΡΟΣ 1

1.
1.1.

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του παρόντος Τεύχους Β.Ι «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο» είναι να καθορίσει τις

διαδικαστικές προϋποθέσεις διενέργειας της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο με
σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και να καθορίσει το πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους
διεξαγωγής του Διαλόγου μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Προεπιλεγέντων κατά την Α’ Φάση
του Διαγωνισμού Υποψηφίων της παραγράφου 1.4 της παρούσας.
1.2.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005, η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) με την από 13/03/2013 απόφασή της ενέκρινε, μετά από εισήγηση
της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) την υπαγωγή του
έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις
του Ν. 3389/2005. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Στη συνέχεια, αφού προηγήθηκε η
υπ’ αρ. 12/367/09-04-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού, η Περιφέρεια
Ηπείρου προκήρυξε δημόσιο διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης για την υλοποίηση του Έργου.
Περίληψη της Προκήρυξης Α’ Φάσης:
(1)

δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(αριθμός δημοσίευσης: 2013/S 071-118524),

(2)

δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο με το αριθμ. 34394/3242/12.4.2013 έγγραφο της
Δ.Τ.Ε./Π.Η.

(3)
1.3.

δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 238/19.04.2013 ΦΕΚ (Τεύχος ΔΔΣ).

Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ήδη ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 29/1234/14-10-

2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’
αριθμ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου όπως είχε
επικυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 26/1085/13-9-2013 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, σε συμμόρφωση με τα
διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. 441/2013, 442/2013 και 443/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών
του ΣτΕ.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 29/1234/14-10-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Ηπείρου προκρίθηκαν να συμμετάσχουν στην Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού οι κάτωθι
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Υποψήφιοι («Προεπιλεγέντες»):
(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.»
(6) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.»
Κατόπιν τούτων, ήδη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 30/1307/23-10-2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της παρούσας Φάσης Β.Ι του
Διαγωνισμού και η Περιφέρεια Ηπείρου, σε εφαρμογή του άρθρου 11 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, με σκοπό την διενέργεια
διαλόγου μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Προεπιλεγέντων Υποψηφίων επί των τεχνικών,
χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του Έργου. Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται μόνο στους
Προεπιλεγέντες της παραγράφου 1.3, οι οποίοι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στη Φάση
Β.Ι του Διαγωνισμού.
1.4.

Σκοπός του Διαλόγου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να

ικανοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση του Έργου. Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, η
Αναθέτουσα Αρχή και οι Προεπιλεγέντες θα ανταλλάξουν απόψεις και θα καταθέσουν προτάσεις επί των
τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του Έργου.
1.5.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 104580/10485/23-10-2013 επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής που

κοινοποιήθηκε αυθημερόν ταυτόχρονα στους Προεπιλεγέντες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3
γνωστοποιήθηκε στους τελευταίους η έναρξη της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού και κλήθηκαν να
παραλάβουν την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της
παρούσας.
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2.
2.1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για

τις

ανάγκες

κατανόησης

των

διατάξεων

της

παρούσας

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:
«Αναθέτουσα Αρχή»

Είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3.6 της παρούσας Πρόσκλησης.
«Ανταγωνιστικός Διάλογος»
Είναι η διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3389/2005 και τα άρθρα 2 παρ.
11γ και 23 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 της Οδηγίας 2004/18), που ακολουθείται στον παρόντα
Διαγωνισμό.
«Αντίκλητος»
Είναι το πρόσωπο που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 15.10 της Προκήρυξης Α΄ Φάσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ»
Είναι η ανώνυμη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, η οποία θα εδρεύει στην
Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και συμπληρωματικά του Ν.
3389/2005, όπως ισχύουν. Ιδρυτής - αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε
περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής
τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.
3389/2005.
«A΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Α΄ Φάση»
Η περίοδος του Διαγωνισμού μεταξύ της αποστολής της περίληψης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της έκδοσης της υπ’ αριθμ.
29/1234/14-10-2013 απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία
της προεπιλογής.
«B΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Β΄ Φάση»
Η περίοδος του Διαγωνισμού μεταξύ της παραλαβής της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε
Διάλογο από τους Προεπιλεγέντες και της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία
διακρίνεται στα εξής δύο στάδια:
Στάδιο Ι: Διενέργεια Διαλόγου
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή ΙΦΣ)
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«Γραφείο Δεδομένων» (DataRoom)
Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαμορφωθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή οπουδήποτε τυχόν
αλλού ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή την Ημερομηνία Έναρξης Διαλόγου, όπου οι
Προεπιλεγέντες / Διαγωνιζόμενοι θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό
υλικό που σχετίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης μέχρι την
Ημερομηνία Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς.
«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»
Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
της Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής
Προσφοράς.
«Διάλογος»
Είναι η διαδικασία ανταλλαγής απόψεων, υποβολής προτάσεων και σχολίων επί των τεχνικών,
χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών της Σύμπραξης, με σκοπό τον εντοπισμό της βέλτιστης
τεχνικής / χρηματοοικονομικής / νομικής λύσης (ή λύσεων) για την υλοποίηση του Έργου, η οποία
θα διεξαχθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Προεπιλεγέντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού.
«Διαγωνισμός»
Είναι η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που ξεκίνησε με την αποστολή της περίληψης της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α΄ Φάση του διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9.04.2013 και σκοπό έχει την σύναψη της Σύμβασης
Σύμπραξης.
«Διαγωνιζόμενος»
Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει την Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών κατά τη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού.
«Διαδικασία Προεπιλογής»
Είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ολοκληρωθείσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.
«Έγγραφα Διαγωνισμού»
Είναι το σύνολο: α) των τευχών διαγωνισμού (Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο και Φάση Β.ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών μετά των Παραρτημάτων τους, β) τα αντίστοιχα τεύχη απαντήσεων / διευκρινίσεων /
συμπληρωματικών πληροφοριών που εκδίδονται σε κάθε Φάση και γ) των Πληροφοριακών
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Στοιχείων του Έργου.
«Εκπρόσωπος Προεπιλεγέντος»
Το πρόσωπο που έχει ορισθεί ως «Εκπρόσωπος Υποψηφίου» κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ή
που, τυχόν, θα ορισθεί από τον Προεπιλεγέντα, μαζί με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 5.5.2 της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο.
«Ένωση Προσώπων»
Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συμμετέχουν από κοινού στο
Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία)
ή όχι.
«Επικεφαλής ΟΔΠ» ή «Επικεφαλής»
Ο Επικεφαλής της ΟΔΠ είναι το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον συντονισμό
και διαχείριση του Διαλόγου εκ μέρους του Προεπιλεγέντος και την επικοινωνία και συνεργασία της
ΟΔΠ με την ΕΔΔΙ κατά την Περίοδο Διαλόγου. Προς την κατεύθυνση αυτή, μεριμνά για την,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σταθερή και συνεπή συμμετοχή όλων των μελών της ΟΔΠ
στους προγραμματισμένους Κύκλους Διαλόγου, όπως κάθε φορά ορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 17.2.3 της παρούσας Πρόσκλησης και τις επιμέρους συνεδρίες και συναντήσεις
εργασίας μεταξύ των Μερών. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΕΔΔΙ διασφαλίζει την
εμπρόθεσμη, νομότυπη και σύμφωνη με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού διεξαγωγή του Διαλόγου,
ιδίως κατά την προπαρασκευή εκάστου Κύκλου Διαλόγου (καταγραφή θεματικών, συγκέντρωση
ύλης Κύκλου Διαλόγου κ.ο.κ), αλλά και κατά την οριστικοποίηση και υποβολή των Παραδοτέων. Ο
Επικεφαλής της ΟΔΠ και ο αναπληρωτής του ορίζονται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5.5.1 της παρούσας.
«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)»

Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των στοιχείων των
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Δεσμευτικών
Προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο
άρθρο 20 της Προκήρυξης Α’ Φάσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την παρούσα
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, καθώς και με όσα θα αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικής Προσφοράς κατά τη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού.
«Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ)»
Είναι η Επιτροπή, που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διεξαγωγή του Διαλόγου και την
ενέργεια όλων των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων της Φάσης Β.Ι, σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στο άρθρο 22 της παρούσας.
«Έργο» ή «Σύμπραξη»

Η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα
χρησιμοποιηθούν για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου» , με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
«Ημερομηνία Έναρξης Φάσης Β.Ι»
Η ημερομηνία κατά την οποία θα χορηγηθεί στους Προεπιλεγέντες, η παρούσα Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Διάλογο.
«Ημερομηνία Έναρξης του Διαλόγου»
Η 1η ημέρα της 1ης εβδομάδας του 1ου Κύκλου Διαλόγου.
«Ημερομηνία Λήξης του Διαλόγου»
Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η ΕΔΔΙ διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή το Πρακτικό Πέρατος
Διαλόγου.
«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»
Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μετά
το πέρας της Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ που θα
υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης.
«Κύκλος Διαλόγου (ΚΔ)»
Υποπερίοδος της Περιόδου Διαλόγου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της
παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο.
«Μέλη Προεπιλεγέντος» ή «Μέλη Ένωσης Προσώπων»
Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον
Προεπιλεγέντα Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, τα οποία αναφέρονται στην
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατέθεσε ο Προεπιλεγείς Υποψήφιος κατά την Α’ Φάση του
Διαγωνισμού.
«Μέρη Διαλόγου» ή «Μέρη»
Είναι η Αναθέτουσα Αρχή και οι Προεπιλεγέντες.
«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων» ή «ΜΕΑ»
Είναι η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (μονάδα επεξεργασίας αποκλειστικά
προδιαλεγμένου υλικού από διαλογή στην πηγή μπορεί να αποτελεί μέρος της ΜΕΑ αλλά όχι όμως
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το σύνολο της), η οποία αποτελείται από το σύνολο των συστημάτων, του εξοπλισμού (ενδεικτικά
αναφέρονται τα συστήματα μηχανικής διαλογής, σύστημα κομποστοποίησης, αποτεφρωτές,
συστήματα προεπεξεργασίας και αντιρρύπανσης, ενεργειακής αξιοποίησης κλπ) των κτιριακών
εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής όπου εφαρμόζονται, αυτοτελώς ή συνδυαστικά,
μηχανικές,

φυσικές,

θερμικές,

χημικές

ή

βιολογικές

επεξεργασίες

που

μεταβάλλουν

τα

χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων. Σκοπός της μονάδας αυτής αποτελεί η ελαχιστοποίηση
του όγκου ή/και του βάρους ή/και της βιοαποδομησιμότητας των προς ταφή απορριμμάτων, ο
περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών αυτών, η συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας
και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των επεξεργασμένων στερεών
αποβλήτων.
«Ομάδα Διαλόγου Προεπιλεγέντος (ΟΔΠ)»
Το σύνολο των στελεχών, υπαλλήλων ή/και τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων
ή εμπειρογνωμόνων και λοιπών προστηθέντων του Προεπιλεγέντος που θα αναλάβει την
εκπροσώπησή του κατά τους επιμέρους Κύκλους Διαλόγου και για τις ανάγκες διενέργειας αυτού. Η
ΟΔΠ διοικείται από τον Επικεφαλής της ΟΔΠ, τα δε μέλη της που συμμετέχουν σε κάθε Κύκλο
Διαλόγου δηλώνονται από τον Επικεφαλής της ΟΔΠ στον σχετικό Κατάλογο Μελών ΟΔΠ σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο.
«Παραδοτέα»
Είναι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που θα κληθούν οι Προεπιλεγέντες να υποβάλλουν προς ή να
θέσουν υπόψη της ΕΔΔΙ ή της Αναθέτουσας Αρχής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με τη δομή,
περιεχόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.
«Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»
Είναι η «προκήρυξη σύμβασης» (περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης), η οποία απεστάλη στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 09/04/2013 (2013/S 071-118524).
«Περίοδος Διαλόγου»
Είναι το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Διαλόγου μέχρι την Ημερομηνία Λήξης
Διαλόγου.
«Πληροφοριακά Στοιχεία Έργου»
Όλα τα έγγραφα, στοιχεία, μελέτες, σχέδια και λοιπές πληροφορίες αναφορικά με το Έργο που
διατίθενται στους Προεπιλεγέντες από την Αναθέτουσα Αρχή προς μελέτη στο πλαίσιο της Β’ Φάσης
του Διαγωνισμού.
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«Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου»
Είναι το πρακτικό που συντάσσει η ΕΔΔΙ, δια του οποίου εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την
κήρυξη του πέρατος του Διαλόγου και της λήξης της Β.Ι Φάσης του Διαγωνισμού.
«Προεπιλεγείς»
Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος προεπιλέχθηκε μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του
Διαγωνισμού και καλείται δια της παρούσας Πρόσκλησης να συμμετάσχει στο Διάλογο (Β.Ι Φάση
του Διαγωνισμού).
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ)»
Η Προκήρυξη Α΄ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της.
«Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (ΠΣΔ)»
Είναι το παρόν έγγραφο.
«Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (ΠΥΔΠ)»
Είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους
Διαγωνιζόμενους, και η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους και τις απαιτήσεις για την σύνταξη και
υποβολή των δεσμευτικών προσφορών κατά τη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού και θα συνοδεύεται
από το Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήματα.
«Προσφορά» ή «Δεσμευτική Προσφορά»
Το σύνολο των στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι
στο πλαίσιο της Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών.
«Σύμβαση Σύμπραξης»
Είναι η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3389/2005,
που θα συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και της
ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί μετά το πέρας της Β΄ Φάσης του
Διαγωνισμού.
«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»
Είναι το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στους Διαγωνιζόμενους
μετά της Πρόκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών κατά τη Β.ΙΙ Φάση του Διαγωνισμού.
«Υπεύθυνη Δήλωση»
Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως το λεκτικό της έχει καθορισθεί με
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την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό
δίκαιο, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το
οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική
πράξη (π.χ. πρακτικό Δ.Σ.).
«Υπόλειμμα»
Είναι τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα που απομένουν, μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών
ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας, τη μείωση του όγκου ή/και βάρους και των επικίνδυνων ουσιών
των εισερχόμενων στερεών αποβλήτων κατά την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στη ΜΕΑ.
Το υπόλειμμα οδηγείται προς διάθεση σε XYTY.
«Υποψήφιος»
Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που υπέβαλε φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού.
«Χώρος

Υγειονομικής

Ταφής

Απορριμμάτων

–

Χώρος

Υγειονομικής

Ταφής

Υπολειμμάτων» ή «ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ»
Είναι κάθε χώρος στον οποίο εκτελούνται εργασίες υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων ή
επεξεργασμένων υπολειμμάτων επί ή εντός του εδάφους ή και υπογείως, και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις ακόλουθες υποδομές: έργα διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης απόθεσης,
έργα συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα περιβαλλοντικής
παρακολούθησης, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίριο διοίκησης,
εγκαταστάσεις συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων, φυλάκιο εισόδου κλπ) και λοιπά έργα
υποδομής (ζυγιστήριο, έργα αντιπυρικής προστασίας κλπ.).
2.2.

Κατά τα λοιπά, εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τους παραπάνω ορισμούς ή τα

συμφραζόμενα, όλοι οι λοιποί όροι που αναφέρονται με κεφαλαία στοιχεία στην παρούσα ΠΣΔ της
Φάσης Β.Ι θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε κάθε έναν από αυτούς στην ΠΕΕ της Φάσης Α΄ του
Διαγωνισμού.
2.3.

Η χρήση :
(i)

του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και το

αντίστροφο,
(ii)

ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το άλλο γένος,
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Οι επικεφαλίδες τίθενται μόνον για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του
περιεχομένου της Πρόσκλησης.
2.4.

η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ρητά ορίζεται ότι

πρόκειται για εργάσιμες ημέρες και
2.5.

ο υπολογισμός των προθεσμιών που τίθενται θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

3.1.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

3.2.

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1,
Ταχ. Κωδ.: 45221 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 87347
Fax: 26510 87449
e-mail: gr.siamopoulos@php.gov.gr
Αρμόδιος Επικοινωνίας: Γρηγόριος Σιαμόπουλος

3.3.

Τα Έγγραφα της Φάσης Β.Ι (ΠΣΔ και Παραρτήματα) διατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας

Αρχής, στη διεύθυνση της παραγράφου 3.2. Αρμόδιο για τη διανομή και την παροχή σχετικών
πληροφοριών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι το πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιος
επικοινωνίας στην παράγραφο 3.1, ανωτέρω.
3.4.

Για τις ανάγκες της διενέργειας της Φάσης Β.Ι και της διεξαγωγής του Διαλόγου, σύμφωνα με

όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα ΠΣΔ, καθώς και την πραγματοποίηση των λοιπών ενεργειών
που αναφέρονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.
3.5.

Για θέματα που δεν άπτονται της διενέργειας του Διαλόγου, αλλά των λοιπών διαδικαστικών

πράξεων της Φάσης Β.Ι, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της Β’ Φάσης.
3.6.

Η τυχόν μεταβολή ή αλλαγή της μορφής της νομικής προσωπικότητας ή κατάστασης ή η

καθολική ή η ειδική διαδοχή ή η συγχώνευση βάσει των άρθ. 13 επ. ν. 4071/2012 ή εν γένει ο εταιρικός
μετασχηματισμός ή η μεταβολή της σύνθεσης των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών της Αναθέτουσας
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Αρχής, που αναφέρονται στην παρούσα ή η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά των γραφείων σε άλλη
διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προόδου της διαδικασίας της παρούσας.

Η Αναθέτουσα

Αρχή θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόμενους / Υποψηφίους / Προεπιλεγέντες /
Διαγωνιζόμενους στις περιπτώσεις αυτές.

4.
4.1.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΣΗΣ Β.Ι ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού κατά τη Φάση Β.Ι είναι ενιαία και αποτελούνται από τα παρακάτω,

κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση, τυχόν, ασυμφωνίας μεταξύ τους Τεύχη:
1)

την παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο με τα Παραρτήματά της,

2)

την Προκήρυξη Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της
και

3)
4.2.

τα Πληροφοριακά Στοιχεία του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί τα Έγγραφα

Διαγωνισμού της Φάσης Β.Ι. Τυχόν τροποποιήσεις, μεταβολές ή διευκρινίσεις που θα εκδοθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση με τα Έγγραφα Διαγωνισμού της Φάσης Β.Ι αποκτούν την ίδια σειρά ισχύος
με το Έγγραφο του Διαγωνισμού το οποίο τροποποιούν, μεταβάλλουν, διευκρινίζουν ή αντικαθιστούν
και υπερισχύουν αυτού στα, τυχόν, τροποποιούμενα στοιχεία.
4.3.

Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για την ορθή συμμετοχή τους στη Φάση Β.Ι και, να

συμμορφώνονται προς τους όρους της παρούσας ΠΣΔ και των λοιπών Εγγράφων του Διαγωνισμού.

5.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΣΔ

–

ΠΑΡΟΧΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

–

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
5.1

Η παρούσα ΠΣΔ θα χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες μέχρι την 30η

Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, από τη διεύθυνση που αναφέρεται στην
παράγραφο 3.2 της παρούσας. Η ΠΣΔ θα παραδοθεί στους νομίμους εκπροσώπους των Προεπιλεγέντων,
όπως αυτοί ορίστηκαν κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς
πρόσωπα. Η ΠΣΔ διατίθεται κατά τα ανωτέρω σε έντυπη μορφή άνευ ανταλλάγματος.
5.2

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
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Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2013, 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 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου») και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της ΠΣΔ
Φάσης Β.Ι».
5.3

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 8η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος
εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση. Οι Προεπιλεγέντες δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
5.4

Οι Υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στα Πληροφοριακά Στοιχεία του Έργου στο Γραφείο

Δεδομένων (DataRoom) το οποίο θα ενημερώνεται περιοδικά, κατά την εξέλιξη του Διαλόγου και θα
περιλαμβάνει:
−

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού (Φάση Α και Β.Ι).

−

Κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει πρόσφορο και κατάλληλο για
την πληρέστερη ενημέρωση των Προεπιλεγέντων και την αποτελεσματικότερη προετοιμασία
τους και δημιουργική συμμετοχή στο Διάλογο.

5.5

Για την έγκυρη συμμετοχή στην Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού, οι Προεπιλεγέντες υποχρεούνται, το

αργότερο μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 να καταθέσουν στο
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, εντός σφραγισμένου φακέλου που φέρει τα στοιχεία του
Προεπιλεγέντος και τον τίτλο του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός για το Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»), καθώς και την ένδειξη «Δικαιολογητικά
συμμετοχής στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού – υπόψη ΕΔΔ», στη διεύθυνση της παραγράφου 3.2 της
παρούσας τα ακόλουθα στοιχεία/έγγραφα, σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο:
5.5.1. Δήλωση Συμμετοχής στο Διάλογο, με τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος 1 της
παρούσας και υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από:
−

το νόμιμο εκπρόσωπο του Προεπιλεγέντος ή

−

σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τους νομίμους εκπροσώπους όλων των μελών του
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Προεπιλεγέντος ή τον κοινό για όλα τα μέλη του προεπιλεγέντος Εκπρόσωπο του
Προεπιλεγέντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.5.2 της παρούσας
Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Διάλογο:
επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Προεπιλεγέντος στο Διάλογο και δηλώνεται η ανεπιφύλακτη

−

αποδοχή των όρων της παρούσας ΠΣΔ της Β.Ι Φάσης και των λοιπών Εγγράφων του
Διαγωνισμού και
ορίζεται ο Επικεφαλής της ΟΔΠ (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Εκπρόσωπο

−

του

Προεπιλεγέντος)

και

ο

αναπληρωτής

του,

με

πλήρη

στοιχεία

επικοινωνίας

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ).
Το έγγραφο αυτό θα συνοδεύεται από κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά
περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, θα αναγράφονται τα στοιχεία
(επωνυμία - διεύθυνση) όλων των εταιρειών - μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
5.5.2. Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση
των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε Προεπιλεγέντα ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, κάθε μέλους Προεπιλεγέντος, με την οποία:
−

Εγκρίνεται η συμμετοχή στη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού και ο ορισμός του Επικεφαλής ΟΔΠ και
του αναπληρωτή του.

−

Δηλώνεται ότι ο Προεπιλεγείς, και σε περίπτωση που ο Προεπιλεγείς είναι Ένωση Προσώπων,
κάθε Μέλος της Ένωσης, έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας ΠΣΔ της Φάσης Β.Ι
και των λοιπών Εγγράφων του Διαγωνισμού και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
τους όρους που περιέχονται σε αυτά.

−

Δηλώνεται ότι τα πρόσωπα που ορίσθηκαν ως Εκπρόσωπος του Υποψηφίου και ο αναπληρωτής
του, κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, έχουν την ιδιότητα του Εκπρόσωπου του
Προεπιλεγέντος και του αναπληρωτή του κατά την παρούσα Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού. Σε
περίπτωση, τυχόν, αλλαγής σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, θα ορίζεται νέος Εκπρόσωπος
Προεπιλεγέντος ή / και νέος αναπληρωτής του, με εξουσία να υπογράφουν δεσμευτικά για τον
Προεπιλεγέντα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στο Διάλογο στο πλαίσιο
της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού.

−

Δηλώνεται ότι το πρόσωπο που ορίσθηκε ως Αντίκλητος του Υποψηφίου, κατά την Α΄ Φάση
του Διαγωνισμού, έχει την ιδιότητα του Αντικλήτου και κατά την παρούσα Φάση Β.Ι του
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση, τυχόν, αλλαγής στο πρόσωπο αυτό, θα ορίζεται νέο πρόσωπο ως
Αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Εκπρόσωπο του
Προεπιλεγέντος) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός
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τηλεφώνου, φαξ, κλπ).
Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το
καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, με το ως άνω περιεχόμενο.
5.5.3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Προεπιλεγέντος ή, σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων, των νομίμων εκπροσώπων όλων των μελών του Προεπιλεγέντος, στην οποία θα δηλώνεται
ότι «ουδεμία μεταβολή επήλθε στην συγκρότηση και σύνθεση των οργάνων διοίκησης και στο
καταστατικό (ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα) της εταιρείας μας
σε σχέση με όσα δηλώνονται στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατατέθηκε από [επωνυμία
Προεπιλεγέντος] στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού». Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον μετά την
ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που κατέθεσε κατά την Α’ Φάση του
Διαγωνισμού ο Προεπιλεγείς, έχουν επέλθει μεταβολές στα όργανα διοίκησης ή στο καταστατικό (ή τα
αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα)

αυτού ή μέλους αυτού, εάν ο

Προεπιλεγείς είναι Ένωση Προσώπων, υποβάλλεται (α) το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ
διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε
περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε
περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) και (β) το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε
περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.) ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους
εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου.
5.6

Η ΕΔΔ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αδέσμευτη κρίση της και τηρώντας τις αρχές της ίσης

μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει οποτεδήποτε και με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
Προεπιλεγέντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα υπό 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3
στοιχεία, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ταχθεί σε αυτούς.
5.7

Την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 5.5 της παρούσας ΠΣΔ, η ΕΔΔ, σε

δημόσια συνεδρίασή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους που υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο
της Αναθέτουσας Αρχής. Η ΕΔΔ στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων που
επιθυμούν να παρίστανται, μονογράφει εξωτερικά τους φακέλους, τους αποσφραγίζει και μονογράφει το
περιεχόμενο αυτών. Στη συνέχεια, σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών
της παραγράφου 5.5 και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Για τη διαδικασία ελέγχου των ως άνω
δικαιολογητικών εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Προκήρυξης Α’ Φάσης –
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το πρακτικό της ΕΔΔ διαβιβάζεται αμελλητί προς την
Αναθέτουσα Αρχή, ώστε η τελευταία να εκδώσει σχετική απόφαση περί έγκρισης της συμμετοχής των
Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου της
ΕΔΔ σε όλους τους Προεπιλεγέντες.
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6.
6.1.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με:
− τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 169), το άρθρο 25 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ Α 122/21.7.2009), το άρθρο 12 του
Ν.3840/2010(ΦΕΚ Α 53/31.3.2010), το άρθρο 73 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α 143/17.6.2011), το
άρθρο 18 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) και ισχύει,
− τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει,
− τις διατάξεις 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», όπως ισχύει,
− 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
25ης 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
ισχύει,
− τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
− τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
ισχύει
− τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» », όπως ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 35 αυτού (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων) όπως
έχει τροποποιηθεί με το το άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4146/2013 και ισχύει
− διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
− τους όρους των Εγγράφων της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και
− κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη νόμου ή εν γένει κανονιστική διάταξη.
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6.2.

Ειδικότερα, η διαδικασία του Διαλόγου διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 του

Ν. 3389/2005 και 2 παρ. 11γ και 23 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και τους όρους
των Εγγράφων της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού
6.3.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην ΠΕΕ, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι

εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
του Ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18).

7.
7.1.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής έχει

συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα και τα Παραδοτέα που θα υποβάλλουν οι
Προεπιλεγέντες στην ΕΔΔΙ κατά τη διεξαγωγή του Διαλόγου, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας,
αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτηση, κλπ προς την Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνονται εγγράφως στην
Ελληνική γλώσσα. Κείμενα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα δεν λαμβάνονται υπόψη.
7.2.

Ξενόγλωσσα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται επί ποινή

αποκλεισμού από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως νόμιμη μετάφραση θεωρείται
εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς
μεταφραστές, είτε, τέλος, από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 454 του ΚΠολΔ, των διατάξεων
του Ν. 3712/5.11.2008 (ΦΕΚ Α΄ 225) και του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Κατ’ εξαίρεση,
τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο (prospectus κ.λ.π.) θα μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
7.3.

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα τυχόν κατατεθούν από τους

Προεπιλεγέντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, [είτε από το αρμόδιο Προξενείο
του κράτους του Διαγωνιζόμενου, είτε] με την επίθεση της Επισημείωσης («Apostile») σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 (η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι
η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το Άρθρο 1 της
ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού
οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες
βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρήσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις
υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
7.4.

Οι συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Προεπιλεγέντων, καθώς και ο Διάλογος

μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι Προεπιλεγέντες υποχρεούνται
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να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των αλλοδαπών υπαλλήλων τους και της Αναθέτουσας Αρχής
καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με
δική τους ευθύνη και δαπάνη, εφόσον συντρέξει τέτοια ανάγκη.
7.5.

Οι τυχόν προδικαστικές προσφυγές που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας,

θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα.

8.
8.1.

ΑΝΑΒΟΛΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΑΣΗΣ Β.Ι
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της ΕΔΔΙ, να αναβάλει ή να

ματαιώσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει ή να επαναλάβει, το Διάλογο, εν γένει, οποτεδήποτε και για
οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη
έναντι των Προεπιλεγέντων ή/και τρίτων προσώπων.
8.2.

Ενδεικτικά, ο Διάλογος δύναται να ακυρωθεί ή ματαιωθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις:
8.2.1.

για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφ’ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσμα του Διαλόγου,

8.2.2.

εάν η συμμετοχή των Προεπιλεγέντων στο Διάλογο υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Προεπιλεγέντων εις βάρος του
πραγματικού ανταγωνισμού,

8.2.3.

εάν το αποτέλεσμα του Διαλόγου κριθεί μη ικανοποιητικό,

8.2.4.

εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της Φάσης Β.Ι,
μπορεί να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η επανάληψη του Διαλόγου από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη,

8.3.

Αν ο Διάλογος ή ο Διαγωνισμός, εν γένει, αναβληθεί, ακυρωθεί, ματαιωθεί ή επαναληφθεί για

οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι Προεπιλεγέντες δεν δικαιούνται
οποιασδήποτε αποζημίωσης.
8.4.

Η συμμετοχή στο Διάλογο ενός και μόνο Προεπιλεγέντος δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόοδο

της Β.Ι. Φάσης του Διαγωνισμού, μπορεί όμως να αποτελέσει όρο ματαίωσης ή ακύρωσής του.
8.5.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς την αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της Φάσης Β.Ι ή εν γένει

όλου του Διαγωνισμού, τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΠΕΕ.
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9.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΑΠΟ

ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

–

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
9.1.

Η συμμετοχή στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, ότι οι

Προεπιλεγέντες αλλά και τα μέλη αυτών (σε περίπτωση ένωσης προσώπων), έχουν λάβει πλήρη γνώση
των Εγγράφων του Διαγωνισμού, των Πληροφοριακών Στοιχείων Έργου και της εφαρμοστέας
νομοθεσίας.
9.2.

Η συμμετοχή στο Διάλογο συνιστά τεκμήριο ότι οι Διαγωνιζόμενοι, αλλά και τα μέλη αυτών (σε

περίπτωση ένωσης προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις των Εγγράφων
του Διαγωνισμού.
9.3.

Η συμμετοχή στο Διάλογο κατά τη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού αποτελεί προϋπόθεση για την

συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο Στάδιο ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού (Φάση Β.ΙΙ: Υποβολή
Προσφορών). Ως συμμετοχή στο Διάλογο νοείται η σταθερή και ενεργητική ανταπόκριση του
Προεπιλεγέντος στις επιμέρους προσκλήσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, η συνεπής παρουσία
του κατά τους επιμέρους Κύκλους Διαλόγου, η δημιουργική συνδρομή του στην βέλτιστη δυνατή
επίλυση των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών προβλημάτων του Έργου, και η υποβολή των
κατάλληλων Παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΠΣΔ και της οδηγίες της ΕΔΔΙ ή της
Αναθέτουσας Αρχής.
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ΜΕΡΟΣ 2

10.

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

10.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005, η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την από 13-03-2013 απόφασή της ενέκρινε, μετά από εισήγηση της
Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) την υπαγωγή του έργου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» στις διατάξεις του Ν.
3389/2005.
10.2. Με βάση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ηπείρου, το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6077 /28-12-2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ηπείρου, και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 46623/534/12-07-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
204004/4-10-2011 και 204054/6-10-2011) “Διευκρινήσεις – επεξηγήσεις σχετικά με την πορεία
υλοποίησης των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Ηπείρου”, σε ότι αφορά στα έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στερεών
αποβλήτων (Α.Σ.Α.), προβλέπεται η κατασκευή μίας (1) κεντρικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, η
οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας και θα περιλαμβάνει ξεχωριστή γραμμή
για το καθαρό οργανικό κλάσμα με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ.
10.3. Ειδικότερα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει:
i. τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων
που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των
εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση,
συντήρηση και λειτουργία του Έργου,
ii. το σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας της
Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει,
ως συνολικό αποτέλεσμα, αποδεδειγμένα να καλύπτει τους στόχους που

τάσσουν οι εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που
θα καθορισθούν μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά την Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Η συντήρηση
και λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή
λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική
συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και
εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή
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διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων του Έργου, των κτιριακών υποδομών και του
περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως
ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας,
τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , που θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού,
iii. τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη του άρθρου
13),
iv. την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που
αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του
Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,
v. την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά,
βιοαέριο, RDF, κλπ).
vi. κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η
δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου
οργανικού υλικού.
vii. κατά την διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η
δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η λειτουργία και συντήρηση
των υφιστάμενων ΧΥΤΥ Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η μελέτη, χρηματοδότηση και αποκατάσταση
χώρων με χρήση των παραγόμενων προϊόντων.
10.4. Η ΜΕΑ πρόκειται να σχεδιαστεί με συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 150.000 τόνων
αστικών απορριμμάτων. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί ρητά στο πλαίσιο της
διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.
10.5. Επισημαίνεται ότι το Έργο σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις των αντιστοίχων Συνδέσμων
1ης, 2ης, 3ης και 4ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου αφορά στην εξυπηρέτηση του συνόλου των ΟΤΑ της
Περιφέρειας Ηπείρου.
10.6. Η εγκατάσταση του Έργου θα γίνει εντός του οικοπέδου που θα υποδειχθεί από τον φορέα, το
οποίο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα έχει προβλεφθεί να χωροθετηθεί στη θέση «Λατομείο
Εγνατίας» του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
10.7. Η κατασκευή των υποδομών του έργου θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί
αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις κοινοτικές οδηγίες, καθώς και
οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς περιορισμούς υπάρχουν από τη νομοθεσία, όπως ειδικότερα θα
προσδιοριστούν στις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα διαμορφωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
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10.8. Η προτεινόμενη Σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου.
10.9. Τα ως άνω στοιχεία θα εξειδικευθούν περαιτέρω από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της
διαδικασίας του Διαλόγου της παρούσας Φάσης Β.Ι. του Διαγωνισμού.

11.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11.1. Ο ΙΦΣ που θα επιλεγεί κατά την Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία
ειδικού σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και του Κ.Ν.
2190/1920 (ΑΕΕΣ). Η ΑΕΕΣ θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή Σύμβαση Σύμπραξης, με αντικείμενο
την εκτέλεση του Έργου, δυνάμει της οποίας η ΑΕΕΣ θα υποκατασταθεί και θα υπεισέλθει αυτοδικαίως
και αυτομάτως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΙΦΣ, όπως αυτά καθορίζονται από
τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Στην ΑΕΕΣ θα συμμετέχουν ως Αρχικοί Μέτοχοι όλα τα μέλη του
Διαγωνιζόμενου κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στον ΙΦΣ, οι οποίοι και θα αναλάβουν τις
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.
11.2. Η ΑΕΕΣ δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
11.2.1. για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της ΠΕΕ, ανεξάρτητα εάν αυτοί
συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του,
σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της ΠΕΕ,
11.2.2. για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της ΠΕΕ, ότι θα αναλάβουν το
κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα
εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί
του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της ΠΕΕ,
11.2.3. για τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης,
με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8
της ΠΕΕ, ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά,
ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή
συνεργάζονται μαζί του, με την παράγραφο 13.9 της ΠΕΕ,
11.2.4. για την παροχή της τεχνολογίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του Έργου, με
τις εταιρείες που θα δηλωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Β΄ Φάση του
Διαγωνισμού ότι θα παρέχουν τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, ανεξάρτητα εάν
αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του,
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σύμφωνα με την με την παράγραφο 13.9 της ΠΕΕ.
11.3. Πάντως, οι συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα
ορίζονται ειδικότερα στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και στα λοιπά τεύχη που θα τη
συνοδεύουν.

12.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

12.1. Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή σε είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
12.2. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα προσδιορισθεί ειδικότερα στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Διαλόγου της Φάσης Β.Ι. του Διαγωνισμού και θα καθορισθεί ρητά στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της Φάσης Β.ΙΙ.
12.3. Κατά το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει στην
Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός
Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία, περιοδικές πληρωμές
διαθεσιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στον Μηχανισμό Πληρωμών που θα ενσωματωθεί στην
Σύμβαση Σύμπραξης.

13.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13.1. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του
Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει την πιθανή συμμετοχή της στην χρηματοδότηση του
κόστους κατασκευής του Έργου, με την καταβολή ποσού, που θα προεκτιμάται ενδεικτικά σε ποσοστό
από 40% έως και 60% επί της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου πόρου ή χρηματοδοτικού μέσου της Αναθέτουσας
Αρχής, και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της
συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα
προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο
Σύμβασης Σύμπραξης. Το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί
στο πλαίσιο της διαδικασίας του Διαλόγου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας,
που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία και λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής της
Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου με ενδεικτικό ποσοστό
50%, επί ποσού εβδομήντα εννιά εκατομμύρια ευρώ (79.000.000 €) έως εκατόν ένα εκατομμύρια ευρώ

Σελίδα | 24

Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου | Τεύχος Β.Ι - Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο
Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»

(101.000.000 €) πλέον Φ.Π.Α., σε τιμές 1.1.2013, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και
αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, σύμφωνα με όσα θα
αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών
διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα καθορισθεί

βάσει των αποτελεσμάτων του

διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών.
13.2. Επισημαίνεται ότι υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί
Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική
ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με
δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης
(ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον ιστοχώρο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα:
http://www.jessicafund.gr/.

14.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

14.1. Οι Προεπιλεγέντες, για την αποτελεσματική τους προετοιμασία και δημιουργική συμμετοχή στο
Διάλογο, δέον να διερευνήσουν, να εκτιμήσουν και να λάβουν υπόψη τους όλα τα ζητήματα, συνθήκες,
πληροφορίες και λοιπά στοιχεία οιασδήποτε φύσεως που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν
την εκτέλεση του Έργου, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα εξής:
(α)

η περιοχή του Έργου,

(β)

οι ειδικές συνθήκες (περιβαλλοντικές, οικολογικές, κλπ) στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή, όπου θα υλοποιηθεί το Έργο,

(γ)

οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, υλικά, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κλπ, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου,

(δ)

όλες οι άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις (εκ του νόμου ή άλλως), που
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα αν απαιτούνται για συμμόρφωση
με την κείμενη νομοθεσία ή ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας,

(ε)

τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), είτε λοιπών φορέων, εφόσον
απαιτείται να χρησιμοποιηθούν,
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(στ)

οι οδοί προσπέλασης, η εν γένει προσβασιμότητα του χώρου στον οποίο πρόκειται να
υλοποιηθεί το Έργο και οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής

(ζ)

όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς που
έχουν σχέση με το Έργο (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τοπικές αρχές,
Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ),

(η)

η ισχύουσα νομοθεσία (ελληνική και κοινοτική), περιλαμβανομένων και των ισχυουσών
φορολογικών επιβαρύνσεων, τελών, δασμών κ.λπ.

(ι)

όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία που βρίσκονται στο Γραφείο Δεδομένων,

(ια)

κάθε άλλο στοιχείο πρόσφορο ή αναγκαίο για την πλήρη ενημέρωσή τους σε σχέση με
τις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου.

14.2. Από την Ημερομηνία Έναρξης Διαλόγου (Φάση Β.Ι) έως και την Ημερομηνία Υποβολής
Δεσμευτικών Προφορών (Φάση Β.ΙΙ) θα λειτουργήσει σε χώρο που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή
Γραφείο Δεδομένων (DataRoom), από το οποίο οι Προεπιλεγέντες και εν συνεχεία οι Διαγωνιζόμενοι θα
μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες, κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης,
οι Προεπιλεγέντες θα έχουν τη δυνατότητα, να επισκεφθούν χώρους στους οποίους πρόκειται να
υλοποιηθούν τμήματα του Έργου, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα Αρχή.
14.3. Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Γραφείο Δεδομένων και
αφορούν στις συνθήκες του Έργου, περιλαμβανομένων και εκείνων που προκύπτουν από κάθε είδους
μετρήσεις ή/και έρευνες ή/και μελέτες που διεξήχθησαν ή διεξάγονται από την Αναθέτουσα Αρχή, τους
συμβούλους της καθώς και οποιουσδήποτε υπαλλήλους, προστηθέντες ή εκπροσώπους της, διατίθενται
στους Προεπιλεγέντες αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι
ενδεικτικά και η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την ορθότητα, την επάρκεια και την ακρίβειά
τους, ούτε τις εγγυάται. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Προεπιλεγέντων να εκτιμήσουν τα στοιχεία αυτά
και να διεξάγουν με δική τους δαπάνη περαιτέρω έρευνες ή/και μετρήσεις ή/και μελέτες προκειμένου να
συμπληρώσουν, επαληθεύσουν ή διασαφηνίσουν το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, αναλαμβάνοντας το
σχετικό κίνδυνο.
14.4. Εν όψει των ανωτέρω, με την συμμετοχή του στη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού, έκαστος
Προεπιλεγείς αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος ως προς τη φύση, το αντικείμενο του Έργου και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων (περιλαμβανομένου και του εν γένει ισχύοντος νομικού και κανονιστικού
πλαισίου), τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση του Έργου.
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ΜΕΡΟΣ 3

15.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

15.1. H Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να διενεργήσει δύο Κύκλους Διαλόγου, ήτοι μία (1) κύρια
συνεδρία Διαλόγου με τον κάθε Προεπιλεγέντα και το τελικό στάδιο του συνολικού σχολιασμού των
αποτελεσμάτων του Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.3 της παρούσας ΠΣΔ.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή των προτάσεων από τους Προεπιλεγέντες θα γίνεται με τη διαδικασία και
τα μέσα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών κατά την προπαρασκευή της συνεδρίας.
15.2. Η συνεδρία θα αποτελέσει μέρος ενός Κύκλου Διαλόγου διαρκείας δύο (2) εβδομάδων, ώστε να
παρασχεθεί τόσο στην ΕΔΔΙ όσο και στους Προεπιλεγέντες επαρκής χρόνος για την προετοιμασία και
ενεργητική συμμετοχή στο Διάλογο. Σε περίπτωση που η χρονική περίοδος ενός Κύκλου Διαλόγου
συμπίπτει με επίσημες εθνικές τοπικές εορτές ή αργίες, η διάρκεια του Κύκλου θα τροποποιείται
κατάλληλα.
15.3. Η επιτυχής υλοποίηση του Έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργητική συμμετοχή
των Προεπιλεγέντων στη διαδικασία του Διαλόγου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιδιώξει την εις βάθος
συζήτηση όλων των πτυχών του Έργου και την παροχή της πληρέστερης δυνατής πληροφόρησης προς
τους Προεπιλεγέντες, οι δε τελευταίοι υποχρεούνται να επιδείξουν ανάλογη δημιουργική συμμετοχή και
γόνιμη συνεισφορά για διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών / χρηματοοικονομικών / νομικών λύσεων. Η
συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του Προεπιλεγέντος ως
Διαγωνιζόμενου στη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών). Σε αντίθετη
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα του αποκλεισμού του Προεπιλεγέντος από τη
Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού με απόφασή της που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
20.3 της παρούσας ΠΣΔ.
15.4. Το παρόν Μέρος της ΠΣΔ προορίζεται να παράσχει στους Προεπιλεγέντες περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες διεξαγωγής των επιμέρους
σταδίων της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, καθώς και την ενδεικτική θεματολογία που θα τεθεί προς
συζήτηση κατά τη διενέργεια του Διαλόγου. Κατά την έναρξη του κάθε Κύκλου Διαλόγου, η ΕΔΔΙ θα
χορηγεί στους Προεπιλεγέντες μία αναλυτική κατάσταση των θεμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο
συζήτησης κατά τον επικείμενο Κύκλο Διαλόγου.
15.5. Ο στόχος του Διαλόγου είναι η διερεύνηση των βασικών τεχνικών, χρηματοοικονομικών και
νομικών πτυχών του Έργου σε συνεργασία με τους Προεπιλεγέντες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της ΕΔΔΙ θα διεξάγει Διάλογο με καθέναν από τους Προεπιλεγέντες σχετικά με
τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του Έργου με στόχο τον εντοπισμό
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της βέλτιστης λύσης / των βέλτιστων λύσεων για την υλοποίησή του.
15.6. Ενδεικτικά βασικά ερωτήματα και θέματα του Διαλόγου που θα τεθούν στους Προεπιλεγέντες θα
αφορούν στην χρονική διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, στην απαιτούμενη δυναμικότητα της ΜΕΑ,
στη σύσταση των απορριμμάτων, στο αποδεκτό ποσοστό υπολείμματος που θα οδηγείται σε ΧΥΤΥ, στις
συμβατικές υποχρεώσεις και στην κατανομή κινδύνων του ΙΦΣ και της Αναθέτουσας Αρχής, στις
προδιαγραφές αποτελέσματος / κατασκευής, στο μηχανισμό πληρωμών, τη χρηματοδοτική δομή κλπ.
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές
απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόμενων παραμέτρων του Έργου και να παρουσιάζουν αυτές σε
συνεδρίες με την ΕΔΔΙ.
15.7. Ο Διάλογος θα διεξάγεται με κάθε Προεπιλεγέντα ξεχωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 17 της παρούσας ΠΣΔ. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συναινούν όλα τα Μέρη, δύνανται να
διοργανωθούν κοινές συναντήσεις μεταξύ της ΕΔΔΙ και περισσοτέρων Προεπιλεγέντων.
15.8. Μετά και την ολοκλήρωση των Κύκλων Διαλόγων, η Αναθέτουσα Αρχή, θα κηρύξει το πέρας του
Διαλόγου (Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού) και θα ενημερώσει σχετικά τους Προεπιλεγέντες.
15.9. Κατά τη διεξαγωγή του Διαλόγου στο πλαίσιο της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα
Αρχή θα εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των Διαγωνιζομένων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για
την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης στους Διαγωνιζόμενους κατά τρόπο που θα αποκλείει
την πρόκληση διακρίσεων ή ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων Προεπιλεγέντων σε σχέση με άλλους.
Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο Διάλογος να διεξαχθεί υπό καθεστώς διαφάνειας και συνθήκες
γνήσιου ανταγωνισμού.
15.10. Οι πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΔΔΙ από έναν
Προεπιλεγέντα και χαρακτηρίζονται από τον τελευταίο ως εμπιστευτικές, δεν θα γνωστοποιηθούν στους
άλλους Προεπιλεγέντες χωρίς τη συναίνεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της
παρούσης.

16.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ Β.Ι - ΔΙΑΛΟΓΟΥ

16.1. Η Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού εκκινεί με την αποστολή της επιστολής της παραγράφου 1.5 της
παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες και λήγει με έκδοση της Απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κηρύσσει το πέρας του Διαλόγου και εγκρίνει τα αποτελέσματα της Φάσης
Β.Ι. του Διαγωνισμού.
16.2. Η καθαυτή διαδικασία του Διαλόγου εκκινεί την Ημερομηνία Έναρξης Διαλόγου και λήγει την
Ημερομηνία Λήξης Διαλόγου. Μετά τη λήξη του Διαλόγου και μέχρι την έκδοση της απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής περί πέρατος του Διαλόγου κατά το άρθρο 24.1 της παρούσας ΠΣΔ δεν θα
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πραγματοποιηθεί καμία περαιτέρω απευθείας επαφή και συζήτηση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής είτε της
ΕΔΔΙ και Προεπιλεγέντων, με την επιφύλαξη της υποβολής αιτήματος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
είτε της ΕΔΔΙ προς τους Προεπιλεγέντες για την παροχή διευκρινίσεων επί των Παραδοτέων, σύμφωνα
με το άρθρο 19 της ΠΣΔ.
16.3. Το προσωρινό-ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Φάσης Β.Ι. έχει ως εξής:
Χρονικό Ορόσημο

Διαδικαστικό Στάδιο

24.10.2013

Αποστολή από την Αναθέτουσα Αρχή της επιστολής της παραγράφου
1.5 προς τους Προεπιλεγέντες για την παραλαβή τεύχους Φάσης Β.Ι.

30.10.2013

Λήξη προθεσμίας παραλαβής ΠΣΔ από Προεπιλεγέντες.

4.11.2013

Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για συμπληρωματικές
πληροφορίες / διευκρινίσεις επί της ΠΣΔ.

8.11.2013

Λήξη της προθεσμίας εγγράφων απαντήσεων επί των αιτημάτων των
Προεπιλεγέντων για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών.

14.11.2013

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών/στοιχείων/εγγράφων των παραγράφων 5.5.1, 5.5.2 και
5.5.3 της ΠΣΔ.

25.11.2013

Έναρξη 1ου Κύκλου Διαλόγου.

12.12.2013

Λήξη 1ου Κύκλου Διαλόγου.

Δεκέμβριος 2013

2ος Κύκλος Διαλόγου.

Δεκέμβριος 2013

Έκδοση απόφασης Αναθέτουσας Αρχής περί πέρατος του Διαλόγου και
λήξης της Φάσης Β.Ι. του Διαγωνισμού.

16.4.

Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διεξάγει το Διάλογο, έως ότου μπορέσει να

προσδιορίσει όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες
της.

17.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

17.1. Διάρθρωση Διαλόγου
17.1.1. Η Περίοδος Διαλόγου αποτελείται από δύο (2) Κύκλους Διαλόγου, ως κατωτέρω υπό 17.1.2.
και 17.1.3. Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο αριθμός ή η διάρκεια των κύκλων μπορεί να αυξηθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή της ΕΔΔΙ, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 17.3.4 της παρούσας.
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17.1.2. Η διάρθρωση του 1ου Κύκλου Διαλόγου έχει ως εξής:
Ημέρα
1η Εβδομάδα
Δευτέρα
(25.11.2013)
Τρίτη
(26.11.2013)

Δραστηριότητα
Προπαρασκευή Διαλόγου
Προπαρασκευή Αναθέτουσας Αρχής
Καταγραφή των ζητημάτων που θα συζητηθούν στον επικείμενο κύκλο και
σύνταξη «Καταλόγου Θεματικών Κύκλου Διαλόγου» από την ΕΔΔΙ- διανομή
στους Προεπιλεγέντες.
−

Κοινοποίηση Καταλόγου Μελών ΟΔΠ και υποβολή σχολίων επί του
Καταλόγου Θεματικών Κύκλου Διαλόγου από τους Προεπιλεγέντες στην
ΕΔΔΙ. Στην ΟΔΠ του εκάστοτε ΚΔ συμμετέχει υποχρεωτικά ο Επικεφαλής
ΟΔΠ ή ο αναπληρωτής του.

−

Υποβολή εγγράφων και λοιπών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την
διενέργεια του Διαλόγου κατά την 2η εβδομάδα του Κύκλου Διαλόγου
(«Ύλη Κύκλου Διαλόγου»).

Τετάρτη
(27.11.2013)
Πέμπτη
(28.11.2013)
Παρασκευή
(29.11.2013)
2η Εβδομάδα

Οριστικοποίηση Καταλόγου Θεματικών και Ύλης Κύκλου Διαλόγου.
Διενέργεια Διαλόγου
−

Έκαστη Συνεδρία Διαλόγου θα διαρκεί τέσσερις (4) ώρες. Η πρωινή
Συνεδρία θα εκκινεί στις 9:00 και θα λήγει στις 13:00, και η απογευματινή
Συνεδρία θα εκκινεί στις 14:00 και θα λήγει στις 18:00, εκτός αν
συμφωνηθεί διαφορετικό ωράριο μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ. Την Τρίτη,
Τετάρτη και την Πέμπτη θα πραγματοποιείται μία πρωινή και μία
απογευματινή συνεδρία Διαλόγου (Συνολικά έξι (6) συνεδρίες, μία με την
ΟΔΠ εκάστου των Προεπιλεγέντων ξεχωριστά).

Τρίτη
(3.12.2013)
Τετάρτη

−

Έκαστη συνεδρία Διαλόγου μπορεί να διακρίνεται σε επιπλέον θεματικές,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κατάλογο Θεματικών Κύκλου
Διαλόγου.

−

Έκαστη συνεδρία Διαλόγου θα διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που θα
εξασφαλίσει για τις ανάγκες του Διαλόγου η Αναθέτουσα Αρχή, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας. Με κοινή
συμφωνία μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ, μπορεί να ορίζεται άλλος τόπος
διεξαγωγής μίας ή όλων των συνεδριών.

−

Κατά το πέρας της εκάστης συνεδρίας Διαλόγου θα καταρτίζεται μεταξύ
των Προεπιλεγέντων και της ΕΔΔΙ ένας κατάλογος και χρονοδιάγραμμα
περαιτέρω ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων επαφών
και συναντήσεων μεταξύ των Μερών.

(4.12.203)
Πέμπτη
(5.12.2013)

Συνεδρίες Διαλόγου μεταξύ ΕΔΔΙ – ΟΔΠ με έκαστο των Προεπιλεγέντων
ξεχωριστά.
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Ημέρα

Δραστηριότητα

3η Εβδομάδα

Ολοκλήρωση 1ου Κύκλου Διαλόγου

Τρίτη

Διενέργεια πρόσθετων επαφών και συναντήσεων μεταξύ των Μερών εκτός του
πλαισίου των συνεδριών, εφόσον απαιτηθεί.

(10.12.2013)
Πέμπτη

Κατάθεση από τους Προεπιλεγέντες Παραδοτέων Κύκλου Διαλόγου.

(12.12.2013)

17.1.3. Ο 2ος

Κύκλος Διαλόγου δε διακρίνεται σε επιμέρους στάδια, διαμορφώνεται κατά την

απόλυτη κρίση της ΕΔΔΙ και εξυπηρετεί αποκλειστικά τον συνολικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων του
Διαλόγου σε ότι αφορά στα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά ζητήματα του Έργου. Οι
Προεπιλεγέντες θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τον 2 ο Κύκλο Διαλόγου με
σχετική επιστολή της ΕΔΔΙ. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου Διαλόγου, η ΕΔΔΙ κατά την απόλυτη
κρίση της, δύναται να θέτει υπ’ όψιν των Προεπιλεγέντων, μεταξύ άλλων, κείμενα εργασίας που θα
περιλαμβάνουν προσχέδια όρων του συμβατικού πλαισίου που ρυθμίζουν τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά
και νομικά ζητήματα του έργου προς συζήτηση και σχολιασμό. Ρητώς ορίζεται ότι το περιεχόμενο των
συγκεκριμένων κειμένων, εφόσον τεθούν υπ’ όψιν των Προεπιλεγέντων, δεν είναι δεσμευτικά για την
ΕΔΔΙ ούτε για την Αναθέτουσα Αρχή και δεν αποτελούν πρόταση για σύναψη Σύμβασης Σύμπραξης,
χρησιμεύουν δε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των Μερών.
17.2. Πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διάλογο
17.2.1. Στους Κύκλους Διαλόγου συμμετέχουν οι νόμιμοι ή νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι
των Μερών.
17.2.2. Η Αναθέτουσα Αρχή εκπροσωπείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου. Σε κάθε
περίπτωση, η ΕΔΔΙ δύναται να συνεπικουρείται κατά τη/τις συνεδρία/-ίες Διαλόγου και τις εν γένει
επαφές και συναντήσεις της με τους Προεπιλεγέντες από στελέχη των τεχνικών, χρηματοοικονομικών
και νομικών συμβούλων του Έργου, εκπροσώπους της ΕΓΣΔΙΤ, ή τρίτους εμπειρογνώμονες.
17.2.3. Οι Προεπιλεγέντες εκπροσωπούνται από την Ομάδα Διαλόγου Προεπιλεγέντος και τον
Επικεφαλής

της

ΟΔΠ.

χρηματοοικονομικούς

Η

ΟΔΠ

συγκροτείται

από

εκπροσώπους

ή/και

τους

τεχνικούς,

και νομικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες των Προεπιλεγέντων. Προς τον

σκοπό τούτο, ο Επικεφαλής της ΟΔΠ υποβάλλει την Τρίτη της 1ης εβδομάδας του Κύκλου Διαλόγου στην
ΕΔΔΙ «Κατάλογο Μελών ΟΔΠ».
17.2.4. Η διοίκηση της ΟΔΠ ασκείται από τον Επικεφαλής της ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι οι
μόνοι αρμόδιοι για την επικοινωνία με την ΕΔΔΙ και την προπαρασκευή και τη διαχείριση των πάσης
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φύσεως θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια κάθε Κύκλου Διαλόγου. Κάθε είδους επικοινωνία
που αφορά την ανταλλαγή αιτημάτων, ερωτημάτων ή εγγράφων μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ διεκπεραιώνεται
για λογαριασμό της ΕΔΔΙ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και της ΟΔΠ από τον Επικεφαλής αυτής. Η
συμμετοχή του Επικεφαλής της ΟΔΠ ή του αναπληρωτή του καθ’ όλη τη διάρκεια του κάθε Κύκλου
Διαλόγου είναι υποχρεωτική. Διευκρινίζεται ότι δεν θα διεξαχθεί Συνεδρία μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ σε
περίπτωση απουσίας του Επικεφαλής της ΟΔΠ ή του αναπληρωτή του.
17.2.5. Αντικατάσταση του μέλους της ΟΔΠ χωρεί μόνο σε περίπτωση κωλύματος του μέλους και μετά
από σύμφωνη γνώμη της ΕΔΔΙ.
17.3. Θεματικές – Διαδικασία – Παραδοτέα Διαλόγου
17.3.1. Η Αναθέτουσα αρχή προτίθεται να θέσει προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του Διαλόγου ιδίως
τις κάτωθι, ενδεικτικά αναφερόμενες, θεματικές ενότητες. Ο οριστικός Κατάλογος Θεματικών του
Κύκλου Διαλόγου θα οριστικοποιείται από την ΕΔΔΙ με συνεργασία των Μερών και θα γνωστοποιείται
στους Προεπιλεγέντες με το πέρας της 1ης εβδομάδας του Κύκλου.
17.3.2. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται, ανά τεχνική, χρηματοοικονομική και νομική ενότητα,
ενδεικτικά, τα κύρια θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τους επιμέρους Κύκλους
Διαλόγου, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα :
Ενότητα

Θεματική

Αντικείμενο Διαλόγου

Παραδοτέα

1ος Κύκλος Διαλόγου
Τεχνική /
Χρηματοοικονομική /
Νομική

Τεχνικά,
Χρηματοοικονομικά και Νομικά
ζητήματα για την
εκτέλεση του
Έργου

-Δυναμικότητα ΜΕΑ

Οι Προεπιλεγέντες υποχρεούνται:

-Σύσταση απορριμμάτων

(1) να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη
της 1ης εβδομάδας του 1ου ΚΔ
έγγραφο υπόμνημα στο οποίο θα
επισημαίνουν τα κύρια ζητήματα που
από
την
πλευρά
τους
θα
αποτελέσουν αντικείμενο του 1ου ΚΔ.

-Ποσότητες απορριμμάτων
-Υπόλειμμα
-Βασικοί όροι της σύμβασης
σύμπραξης
-Συμβατική διάρκεια
-κατανομή κινδύνων ΙΦΣ Αναθέτουσας Αρχής
-Προδιαγραφές αποτελέσματος
/ κατασκευής,
-Μηχανισμός πληρωμών
-Χρηματοδοτική δομή
- Περιβαλλοντικοί όροι ΜΕΑ /
Αδειοδότηση

(2) στην προφορική ανάπτυξη των
θεμάτων του αντικειμένου του
διαλόγου
και
του
ως
άνω
υπομνήματος κατά τις Συνεδρίες της
2η εβδομάδας του 1ου ΚΔ.
(3) στην γραπτή ανάπτυξη των
θεμάτων του αντικειμένου του
διαλόγου
και
του
ως
άνω
υπομνήματος με την ολοκλήρωση
της 2ης εβδομάδας του 1ου ΚΔ, ως
ανωτέρω υπό 17.1.2
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Ενότητα

Θεματική

Αντικείμενο Διαλόγου

Παραδοτέα

Συνολικός
σχολιασμός
επί
όλων των θεμάτων του
Διαλόγου ιδιαίτερα σε ότι
αφορά
στα
τεχνικά,
χρηματοοικονομικά και νομικά
ζητήματα του Έργου/Διανομή
κειμένων
εργασίας
προς
σχολιασμό
και διατύπωση
απόψεων

-Τυχόν υπομνήματα και λοιπά
στοιχεία
επί
ζητημάτων
ή/και
κειμένων εργασίας που θα θέσει η
Αναθέτουσα Αρχή είτε η ΕΔΔΙ

2ος Κύκλος Διαλόγου
Τεχνική /
Χρηματοοικονομική /
Νομική

Τεχνικά,
Χρηματοοικονομικά και Νομικά
ζητήματα για την
εκτέλεση του
Έργου

17.3.3. Όλα τα Παραδοτέα θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη, όσο και ηλεκτρονική μορφή, σε
μορφότυπο ψηφιακού αρχείου που θα υποδειχθεί στους Προεπιλεγέντες από την ΕΔΔΙ κατά την
Ημερομηνία Έναρξης Διαλόγου ή όπως αλλιώς υποδειχθεί. Σε περίπτωση διαφορών ή αντιφάσεων
μεταξύ έντυπου και ηλεκτρονικού κειμένου, θα υπερισχύει το έντυπο κείμενο.
17.3.4. Η Αναθέτουσα Αρχή είτε η ΕΔΔΙ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Προεπιλεγέντων ή/και τρίτων, να:
−

τροποποιεί εν γένει τα χρονοδιαγράμματα της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού,

−

τροποποιεί το πρόγραμμα της Περιόδου Διαλόγου με ή χωρίς παράλληλη χρονική μετάθεση των
επιμέρους Κύκλων Διαλόγων και χρονικών οροσήμων και να αυξάνει τον αριθμό ή τη διάρκεια
των Κύκλων Διαλόγου, με γνώμονα τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και υποβολής
προτάσεων.

−

μεταβάλει, αυξομειώνει, διευκρινίζει και να συμπληρώνει κατά την κρίση της, τη θεματολογία, τα
αντικείμενα και τα Παραδοτέα του εκάστοτε Κύκλου Διαλόγου.

17.4. Πέρας Διαλόγου
Μετά την Ημερομηνία Λήξης του Διαλόγου η ΕΔΔΙ συντάσσει Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου. Το Πρακτικό
Πέρατος Διαλόγου, ομού μετά των Παραδοτέων και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που ευρίσκονται εις
χείρας της ΕΔΔΙ, διαβιβάζονται από την τελευταία αμελλητί προς την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η
τελευταία να εκδώσει την απόφαση της παραγράφου 24.1 της παρούσας ΠΣΔ.
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18.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

18.1. Οι Προεπιλεγέντες και κάθε τρίτος που συνδέεται με αυτούς (μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας,
υπεργολάβοι, τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί, νομικοί σύμβουλοι, διερμηνείς κ.ο.κ.) στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, της Σύμβασης Σύμπραξης που θα επακολουθήσει και της εν γένει εκτέλεσης
του Έργου έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που
περιέρχονται σε γνώση τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό
απόρρητο.
18.2. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση, τις ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες
που προκύπτουν από τα τις περί προστασίας του υπηρεσιακού και κρατικού απορρήτου διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια
κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες.
18.3. Οι Προεπιλεγέντες μπορούν να χαρακτηρίζουν στοιχεία που θα υποβάλλουν προς την ΕΔΔΙ ή την
Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των Παραδοτέων του Διαλόγου ως «εμπιστευτικά» ή «απόρρητα» και να απαγορεύουν την
γνωστοποίησή στους λοιπούς Προεπιλεγέντες ή τρίτους. Στην περίπτωση αυτή οι Προεπιλεγέντες
υποχρεούνται να υποδεικνύουν ποια ακριβώς τμήματα των στοιχείων που έχουν υποβάλει είναι
εμπιστευτικά και να αιτιολογούν την ανάγκη προστασίας τους ως «απορρήτων» ή «εμπιστευτικών».
Επίσης πρέπει να ορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η προστασία των εν λόγω
πληροφοριών.
18.4. Ο εν γένει χαρακτηρισμός ενός ή μία σειράς εγγράφων ή Παραδοτέων ως «απορρήτων» ή
«εμπιστευτικών» χωρίς τήρηση των οριζομένων στην παράγραφο 18.3 της παρούσας ΠΣΔ δεν είναι
αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν θεμελιώνει δικαίωμα ή υποχρέωση προστασίας αυτών.
Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό ως «απορρήτων» ή «εμπιστευτικών»
επουσιωδών πληροφοριών ή στοιχείων. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η τυχόν απλή σήμανση εγγράφων ή
στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Προεπιλεγέντες ως «απορρήτων» ή «εμπιστευτικών» δεν τεκμαίρει την
αυτόματη αποδοχή του απόρρητου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα των εν λόγω εγγράφων ή στοιχείων εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
18.5. Επισημαίνεται στους Προεπιλεγέντες ότι η προστασία των Παραδοτέων και κάθε είδους
εγγράφων ή στοιχείων που έχουν γίνει αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή ως «απόρρητα» ή
«εμπιστευτικά» ισχύει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας
που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα (πρβλ. άρθρο 5Α και 10 παρ. 3 Συντάγματος,
άρθρο 16 Ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας» και άρθρο 11 του Ν.3230/2004).
18.6. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, παραχθούν και επεξεργασθούν (λ.χ. τα κάθε είδους
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Παραδοτέα του Διαλόγου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Σχέδια, Μελέτες, Εκθέσεις, Υπομνήματα,
Σχέδια Συμβάσεων, Χρηματοοικονομικά Μοντέλα, αλληλογραφία μεταξύ Μερών κ.α.) κατά τη διενέργεια
του Διαλόγου (τα οποία δύνανται να παρέχονται σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή) και όλα τα
απορρέοντα από ή συνδεόμενα με αυτά και εν γένει με το Διαγωνισμό ή το Έργο δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κάθε είδους και μορφής, κατοχυρωμένα ή μη, τα οποία έχουν
δημιουργηθεί είτε από την Αναθέτουσα Αρχή είτε από τους Προεπιλεγέντες, καθώς και το προσωπικό ή
τους προστεθέντες αυτών (μέλη κοινοπραξίας, υπεργολάβοι, σύμβουλοι κλπ.), και κάθε τρίτο πρόσωπο
που συμβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία των εν λόγω δεδομένων στο πλαίσιο και για τις
ανάγκες της διενέργειας του Διαλόγου ("Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας") ανήκουν από την
δημιουργία τους στην Αναθέτουσα Αρχή, η δημιουργία αυτών για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής
περιλαμβάνεται στα αντικείμενα και τους σκοπούς του Διαλόγου, η δε Αναθέτουσα αρχή δεν υπέχει
υποχρέωση καταβολής ουδεμίας αμοιβής, αποζημίωσης ή άλλου είδους υλικού ή άυλου ανταλλάγματος
στους Προεπιλεγέντες για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών.

19.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

19.1. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη Φάση Β.Ι του
Διαγωνισμού, γίνονται με τηλεομοιοτυπία (fax) στον Αντίκλητο του Διαγωνιζόμενου. Ως χρόνος
παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) επί
του διαβιβασθέντος εγγράφου.
19.2. Η κατάθεση Παραδοτέων και η ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε εν γένει είδους εγγράφων και
στοιχείων μεταξύ ΕΔΔΙ και ΟΔΠ στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαλόγου, γίνεται προς τον Πρόεδρο
της ΕΔΔΙ ή τον Επικεφαλής της ΟΔΠ, κατά περίπτωση με τη μορφή, τον τρόπο και σε χρόνο που
καθορίζεται από την ΕΔΔΙ κατά την έναρξη του 1ου Κύκλου Διαλόγου.
19.3. Η ΕΔΔΙ και, σε περίπτωση εξετάσεως προδικαστικών προσφυγών της παραγράφου 23 της
παρούσας και η ΕΔΔ, διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο
μέσο τους Προεπιλεγέντες και σε οποιοδήποτε στάδιο της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, να διευκρινίσουν
ή να συμπληρώσουν τα κάθε είδους υποβληθέντα Παραδοτέα και στοιχεία εντός ρητής εύλογης
προθεσμίας που τάσσουν σε αυτούς. Οποιασδήποτε διευκρινίσεις και συμπληρώσεις εκ μέρους των
Προεπιλεγέντων λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον εφ’ όσον προηγείται η πρόσκλησή τους κατά τα ανωτέρω
και μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα παραπάνω όργανα.
19.4. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα μεριμνήσει ώστε η παροχή και εξάσκηση του
δικαιώματος συμπλήρωσης ή διευκρίνισης υποβληθέντων στοιχείων να τελεί υπό την ρήση των αρχών
της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και απαγόρευσης διακρίσεων, καθώς και της αρχής της
εμπιστευτικότητας.
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20.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

20.1. Ο Προεπιλεγείς αποκλείεται από τη Φάση Β.Ι και εν γένει τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, σε
περίπτωση που δεν προσκομίσει τα έγγραφα και στοιχεία των παραγράφων 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 της
παρούσας ή δεν συμπληρώσει – διευκρινίσει αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.6 της
παρούσας ΠΣΔ.
20.2. Επισημαίνεται ότι, τυχόν μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις
από τα υποβληθέντα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 της παρούσας ΠΣΔ
δικαιολογητικά, δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί
το δικαίωμα να καλέσει τους Προεπιλεγέντες, όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη
σχετική απόκλιση.
20.3. Ομοίως, ο Προεπιλεγείς αποκλείεται από τη Φάση Β.Ι και εν γένει τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού,
σε περίπτωση που κατ’ επανάληψη παραλείπει την, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας,
ενεργητική συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα από τα επιμέρους διαδικαστικά στάδια του Διαλόγου,
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με τη μη παράστασή του σε κάποιον από τους Κύκλους Διαλόγου,
την απουσία του από προγραμματισμένες συναντήσεις ή συνεδρίες, την άρνηση ή παράλειψη απάντηση
ερωτήσεων ή υποβολής Παραδοτέων και εν γένει πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την
διεξαγωγή του Διαλόγου. Σε περίπτωση συνδρομής των ανωτέρω περιστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται με απόφασή της που λαμβάνεται μετά από εισήγηση της ΕΔΔΙ, η οποία προηγουμένως
απευθύνει σύσταση προς τον Προεπιλεγέντα να τηρήσει τους όρους διεξαγωγής του Διαλόγου και τάσσει
σε αυτόν εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί, να αποκλείσει τον Προεπιλεγέντα από τη συνέχεια της
Φάσης Β.Ι και εν γένει τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

21.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την συμμετοχή στο Διάλογο στην παρούσα Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού δεν απαιτείται κατάθεση
εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στο Στάδιο ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού,
καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς.

22.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

22.1. Για τη διεξαγωγή του Διαλόγου κατά την παρούσα Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού θα συσταθεί, με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ). Ένα, τουλάχιστον, από τα
μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου θα προέρχεται από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ),
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σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 3389/2005.
22.2. Η ΕΔΔΙ έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των επιμέρους φάσεων του Διαλόγου, σύμφωνα με όσα
ορίζονται ειδικότερα στην παρούσα ΠΣΔ. Η ΕΔΔΙ τηρεί τα πρακτικά της Φάσης Β.Ι του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Π.Δ. 60/2007 και μεριμνά για την καταγραφή,
αποθήκευση και φύλαξη των στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από το Διάλογο με κάθε
πρόσφορο, κατά την απόλυτη κρίση της, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.
22.3. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΕΔΔΙ δύνανται να βοηθηθούν στο έργο τους κατά την διεξαγωγή του
Διαλόγου, από κατάλληλους, κατά περίπτωση, συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής ή εκπροσώπους της
ΕΓΣΔIΤ ή τρίτους εμπειρογνώμονες. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΔΙ δύναται να ζητεί και να λαμβάνει από
τους συμβούλους του Έργου κείμενα εργασίας που θα περιλαμβάνουν προσχέδια όρων του συμβατικού
πλαισίου που ρυθμίζουν τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά ζητήματα του Έργου, προς συζήτηση
και σχολιασμό από τους Προεπιλεγέντες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 17.1.3
ανωτέρω.
22.4. Για τα λοιπά διαδικαστικά θέματα της Β.Ι Φάσης που δεν συνδέονται με τη διενέργεια του
Διαλόγου, αρμόδια είναι η ΕΔΔ.

23.

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

23.1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη Φάση Β.Ι του παρόντος Διαγωνισμού διέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει. Αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των Προεπιλεγέντων επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο
ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ’ ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο
γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει
άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική
προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας
δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί
της εν λόγω αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη
της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους
λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
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23.2. Στην περίπτωση που υποβληθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η ΕΔΔ αρχικά το
γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν
αντίγραφά τους από την ΕΔΔ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση.
Οι Προεπιλεγέντες που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να
υποβάλουν υπόμνημα στην ΕΔΔ με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις
προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την παραπάνω υποβολή. Μετά ταύτα, η ΕΔΔ υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την
προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της
ΕΔΔ επί της προδικαστικής προσφυγής.
23.3. Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
23.4. Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
ΕΔΔ σε όλους τους Προεπιλεγέντες. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από
την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

24.

ΛΗΞΗ ΦΑΣΗΣ Β.Ι – ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ Β.ΙΙ

24.1. Η Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού κηρύσσεται περατωθείσα με την έκδοση της σχετικής απόφασης
της Αναθέτουσας Αρχής, αφού τεθεί υπόψη της το Πρακτικό της παραγράφου 17.4 της παρούσας ΠΣΔ.
Οι Προεπιλεγέντες που συμμετείχαν στο Διάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, θα κληθούν
να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΥΔΠ στο πλαίσιο της
Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού.
24.2. Κατά τη Β.ΙΙ Φάση του Διαγωνισμού θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή στους
Διαγωνιζόμενους, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την ΠΥΔΠ μαζί με τα λοιπά τεύχη και
στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Επίσης, μετά της ΠΥΔΠ, θα διανεμηθεί στους Διαγωνιζόμενους το
τελικό κείμενο του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, προκειμένου να
υποβληθεί από αυτούς μονογεγραμμένο μαζί με τη Δεσμευτική τους Προσφορά. Η διαδικασία
διεξαγωγής της Β.ΙΙ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας θα κληθούν οι
Διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν τις Δεσμευτικές Προσφορές τους, θα καθορισθούν στην ΠΥΔΠ.
24.3. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις Προσφορές με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν
καθορισθεί στα Έγγραφα του Διαγωνισμού και επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΥΔΠ.
24.4. Δεδομένου ότι η κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτει τους
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στόχους που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
εκάστοτε ισχύουν και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα προσδιορισθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή στην ΠΥΔΠ, οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν προς τον σκοπό αυτό, κατά την υποβολή της
Δεσμευτικής Προσφοράς τους, να υποβάλλουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι (α) Τουλάχιστον δύο
(2) ίδιες / παρόμοιες με την(ις) προτεινόμεν(ες) ΜΕΑ βρίσκονται σε λειτουργία σε χώρα / χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δυναμικότητα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) τόνων ανά έτος έκαστη,
ανεξαρτήτως του φορέα που τις λειτουργεί, (β) Τουλάχιστον μία (1) εκ των δύο ως άνω ΜΕΑ βρίσκεται
σε συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία για τουλάχιστον δύο (2) έτη κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Τα
στοιχεία αυτά θα εξειδικευθούν περαιτέρω στην ΠΥΔΠ.
24.5. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού, καθώς
και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και
της ανάθεσης του Έργου, θα περιλαμβάνονται στην ΠΥΔΠ.

25.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

25.1. Οι Προεπιλεγέντες βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στη Φάση Β.Ι του
Διαγωνισμού, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.
25.2. Η συμμετοχή των Προεπιλεγέντων στη Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού δεν τους παρέχει
οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης
ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στο Διάλογο. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καταβάλλει στους Προεπιλεγέντες βραβεία ή άλλα χρηματικά έπαθλα ή ποσά,
υπό την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Π.Δ. 60/2007.
25.3. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπ' όψη και κανένας
Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή για οποιονδήποτε
λόγο αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαλόγου ή του Διαγωνισμού, εν γένει, θα ματαιωθεί, ακυρωθεί,
αναβληθεί ή επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
25.4. Η παρούσα ΠΣΔ της Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού συμπληρώνει και εξειδικεύει τους όρους της
ΠΕΕ της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού. Με την εξαίρεση των όσων ρητά και ειδικά ρυθμίζονται στο παρόν
τεύχος, ισχύουν συμπληρωματικά όλοι οι όροι και περιορισμοί της ΠΕΕ (όπως έχουν περαιτέρω
επεξηγηθεί και με τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των ενδιαφερομένων),
η οποία διανεμήθηκε στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση τυχόν «μη συμβατότητας»
μεταξύ των όρων της ΠΕΕ και της παρούσας ΠΣΔ, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης, εφ’
όσον δεν υπάρξει αντίθετη σχετική διευκρίνιση από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν υποβολής σχετικών
ερωτημάτων από τους Προεπιλεγέντες, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
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25.5. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και στοιχεία που έχουν
υποβληθεί από τους Προεπιλεγέντες (εφ’ όσον δεν έχουν λήξει) στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού
(Εκδήλωση Ενδιαφέροντος), καθώς και οι δηλώσεις που έχουν κάνει και οι δεσμεύσεις που έχουν
αναλάβει οι Προεπιλεγέντες.
25.6. Η παρούσα ΠΣΔ της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για
σύναψη σύμβασης.
25.7. Η αναφορά της παρούσας ΠΣΔ σε οποιοδήποτε Νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους
νομοθέτημα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν
τον Νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το περιεχόμενο που ισχύει κατά την
ημερομηνία έγκρισης της παρούσας ΠΣΔ από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και
περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
25.8. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΠΣΔ της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού έχουν
σκοπό να υποβοηθήσουν τους Προεπιλεγέντες να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του Διαγωνισμού, του
Έργου και των χώρων του, ώστε να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και δημιουργικά στο Διάλογο. Σε
κάθε περίπτωση, οι Προεπιλεγέντες θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι με δική τους αποκλειστική
ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του Έργου, με τη
βοήθεια δικών τους τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβούλων.
Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. 30/1307/23-10-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΜΕΡΟΣ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
(Φάση Β.Ι. Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου)

Προς την:
Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1
Ταχ. Κωδ.: 45221 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 87347
Fax: 26510 87449
……….., ...../...../....2013

Θέμα: Συμμετοχή στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» με
Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Με την παρούσα δήλωση επιβεβαιώνουμε την συμμετοχή του Υποψηφίου [●], [ο οποίος αποτελείται από
τις εταιρίες [●●●], στη διαδικασία του Διαλόγου που πρόκειται διεξαχθεί στο πλαίσιο της Φάσης Β.Ι του
Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου» με ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από [●] Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Διάλογο.
Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●] Πρόσκλησης
Συμμετοχής σε Διάλογο της Β.Ι Φάσης και των λοιπών Εγγράφων του Διαγωνισμού, για την υλοποίηση
του άνω Έργου.
Ορίζουμε ως Επικεφαλής της ΟΔΠ τον [●](διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) με αναπληρωτή
του τον [●](διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ.)
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τυχόν, χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την νόμιμο
εκπρόσωπό μας [●] στο τηλέφωνο [●], η στο fax [●] και στο e-mail [●].
Με εκτίμηση,
Ο Εκπρόσωπος του Υποψηφίου [●]
[υπογραφή – σφραγίδα]
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