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Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://
simap.europa.eu

Προκηρυξη για προσθετες
πληροφοριες, πληροφοριες για
ελλιπη διαδικασια ή διορθωτικη

προκηρυξη

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Επίσημη επωνυμία:  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6

Πόλη:  ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ταχ. κωδικός:  27200 Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο: +30 2622022534

Υπόψη:  κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΑΚΗ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@amaliada.gr Φαξ:  +30 2622360501

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα:  (URL) _____

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  (URL) _____

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες:  (URL) _____

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:  (URL) _____

I.2) Είδος φορέα προμηθειών:
Αναθέτουσα αρχή Αναθέτων φορέας

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση:
«Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας»

II.1.2) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:(όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και
λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»), που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση
απορριμμάτων στον τ. Νομό Ηλείας, ήδη Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Παράλληλα, με την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχει ήδη δρομολογηθεί και
η κατασκευή του «Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ). Νομού Ηλείας», η οποία θα
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος – Ιόνιοι
Νήσοι». Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του
ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμπεριλάβει στο αντικείμενο του Έργου τη λειτουργία και συντήρηση από τον
Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας.
Η ΜΕΑ πρόκειται να σχεδιαστεί με συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 100.000 τόνων αστικών
απορριμμάτων. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί ρητά στο πλαίσιο της διαδικασίας του
ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η χωροθέτηση της ΜΕΑ έχει προσδιορισθεί στη θέση Τριανταφυλλιά, που βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων των καποδιστριακών Δήμων Αμαλιάδας – Ιάρδανου της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Διοικητικά ανήκει στους καλλικρατικούς Δήμους Ήλιδας και Πύργου, όπως
προέκυψαν από την συνένωση καποδιστριακών δήμων, δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010. Η έκταση του
χώρου είναι 290 στρέμματα.
Η κατασκευή της Μονάδας 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 προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του
ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής της περιοχής αναφοράς, ενώ λόγω της
άμεσης ανάγκης αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης, η κατασκευή σωστά οργανωμένων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας / διάθεσης στερεών αποβλήτων του νομού κρίνεται τουλάχιστον κρίσιμη και
επείγουσα.
Οι κυριότερες πηγές παραγωγής Α.Σ.Α. είναι οι κατοικίες, τα εμπορικά καταστήματα και άλλες «αστικές»
δραστηριότητες (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κλπ). Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται
και Σ.Α. που παράγονται από άλλες δραστηριότητες, αλλά προσομοιάζονται με τα αστικά απορρίμματα. Ο
υπολογισμός των παραγόμενων ποσοτήτων των Α.Σ.Α. του Νομού Ηλείας έγινε με βάση τις παραδοχές
που αναφέρονται στη μελέτη του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτός εγκρίθηκε με την
9966/20-12-2005 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα ως άνω στοιχεία και στόχοι θα εξειδικευθούν
περαιτέρω κατά τη Β΄Φάση του Διαγωνισμού.
Βλ. και σημείο ΙΙ.2.1. της παρούσης. Συνοπτικές πληροφορίες για το έργο περιλαμβάνονται στην
Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Α’ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που διατίθεται
στους Ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο IV.3.3. Οι τεχνικές παράμετροι και η,
χρηματοοικονομική και νομική οργάνωση του Έργου θα αποσαφηνισθούν κατά το Β.Ι στάδιο του Διαγωνισμού.

II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 90500000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

90510000  
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 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
 90513000  
 90514000  
 45213270  
 45213280  
 45222100  
 45232470  
 45252000  
 45210000  
 71314000  
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Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας(όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή
Με διαπραγμάτευση
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση
ανταγωνιστικό διάλογο
Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)Αριθμός αναφοράς φακέλου: (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
_____

IV.2.2)Αριθαναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις: 
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω

eNotices
TED eSender

Σύνδεση:   ENOTICES_dimosilidas
Αριθαναφοράς της δημοσίευσης:   2012-062700   έτος και αριθμός εγγράφου

IV.2.3)Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση: 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ:  2012/S 87-143208  της:  05/05/2012  (ηη/μμ/εεεε)

IV.2.4)Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 
03/05/2012  (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Η παρουσα αφορα:
Ελλιπής διαδικασία
Διόρθωση
Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.2) Πληροφοριες για ελλιπη διαδικασια αναθεσης:
Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε
Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής
Η σύμβαση δεν ανατέθηκε
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης

VI.3) Πληροφοριες για διορθωση ή συμπληρωση:

VI.3.1)
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την

αναθέτουσα αρχή
Αμφότερα

VI.3.2)
Στην αρχική προκήρυξη
Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού

  (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
Σε αμφότερα

  (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)

VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:
IV.3.3

Αντί:

Όροι για τη λήψη τεχνικών
προδιαγραφών και
συμπληρωματικών εγγράφων ή
περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή
αιτήσεων για έγγραφα ή για την
πρόσβαση σε έγγραφα: 5.6.2012
Έγγραφα που χορηγούνται αντί
αντιτίμου: ναι
Τιμή: 300,00 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν την Προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Α
Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την καταβολή
ποσού 300 Ευρώ είτε (α) μέσω
καταβολής του αντιτίμου στο
ταμείο της Αναθέτουσας Αρχής είτε
(β) δια αντικαταβολής είτε (γ) με
κατάθεση του αντιτίμου σε τραπεζικό
λογαριασμό που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή.

Διάβαζε:

Όροι για τη λήψη τεχνικών
προδιαγραφών και
συμπληρωματικών εγγράφων ή
περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή
αιτήσεων για έγγραφα ή για την
πρόσβαση σε έγγραφα: 18.6.2012
Έγγραφα που χορηγούνται αντί
αντιτίμου: ναι
Τιμή: 300,00 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν την Προκήρυξης
Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Α
Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την καταβολή
ποσού 300 Ευρώ είτε (α) μέσω
καταβολής του αντιτίμου στο
ταμείο της Αναθέτουσας Αρχής είτε
(β) δια αντικαταβολής είτε (γ) με
κατάθεση του αντιτίμου σε τραπεζικό
λογαριασμό που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή.
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Για την παραλαβή της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
θα προσκομίζεται σχετική
απλή εξουσιοδότηση από
το νόμιμο εκπρόσωπο του
Ενδιαφερομένου, στην οποία
θα αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία του παραλήπτη και του
Ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένου
του ονοματεπωνύμου του
παραλήπτη και, σε περίπτωση
νομικού προσώπου, της επωνυμίας
του και του ονοματεπωνύμου
του νομίμου εκπροσώπου του,
καθώς και της πλήρους διεύθυνσης
επικοινωνίας, τηλεφώνου και
αριθμού φαξ. Οι Ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν και
ταχυδρομικώς την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
εφ’ όσον προηγουμένως έχουν
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα αναφερόμενα στην παρούσα
δικαιολογητικά, έχουν καταβάλλει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
ποσά και επιπλέον τη δαπάνη για
την ταχυδρομική αποστολή της.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων με την ταχύτερη
δυνατή υπηρεσία αποστολής
που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών
εταιριών ταχυμεταφορών κατ’
επιλογήν του Ενδιαφερομένου, χωρίς
να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξή της σε αυτόν. Οι
Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά
με την παρούσα, υποβάλλοντας
εγγράφως ερωτήσεις στην
Αναθέτουσα Αρχή και στη διεύθυνση
επικοινωνίας που αναφέρεται
στο σημείο Ι.1 της παρούσας
(με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) το αργότερο μέχρι δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των φακέλων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή
θα αξιολογήσει τα αιτήματα για
παροχή διευκρινίσεων ή προσθέτων
πληροφοριών και θα απαντήσει
σε αυτά εγγράφως. Οι έγγραφες
απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
επί ερωτήσεων των Ενδιαφερομένων
θα κοινοποιούνται σε όλους
τους Ενδιαφερομένους που

Για την παραλαβή της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
θα προσκομίζεται σχετική
απλή εξουσιοδότηση από
το νόμιμο εκπρόσωπο του
Ενδιαφερομένου, στην οποία
θα αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία του παραλήπτη και του
Ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένου
του ονοματεπωνύμου του
παραλήπτη και, σε περίπτωση
νομικού προσώπου, της επωνυμίας
του και του ονοματεπωνύμου
του νομίμου εκπροσώπου του,
καθώς και της πλήρους διεύθυνσης
επικοινωνίας, τηλεφώνου και
αριθμού φαξ. Οι Ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν και
ταχυδρομικώς την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
εφ’ όσον προηγουμένως έχουν
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα αναφερόμενα στην παρούσα
δικαιολογητικά, έχουν καταβάλλει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
ποσά και επιπλέον τη δαπάνη για
την ταχυδρομική αποστολή της.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων με την ταχύτερη
δυνατή υπηρεσία αποστολής
που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών
εταιριών ταχυμεταφορών κατ’
επιλογήν του Ενδιαφερομένου, χωρίς
να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξή της σε αυτόν. Οι
Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά
με την παρούσα, υποβάλλοντας
εγγράφως ερωτήσεις στην
Αναθέτουσα Αρχή και στη διεύθυνση
επικοινωνίας που αναφέρεται
στο σημείο Ι.1 της παρούσας
(με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) το αργότερο μέχρι τις
22.06.2012. Η Αναθέτουσα Αρχή
θα αξιολογήσει τα αιτήματα για
παροχή διευκρινίσεων ή προσθέτων
πληροφοριών και θα απαντήσει
σε αυτά εγγράφως. Οι έγγραφες
απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
επί ερωτήσεων των Ενδιαφερομένων
θα κοινοποιούνται σε όλους τους
Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν
την παρούσα, χωρίς να αναφέρεται
ποιος εξ αυτών υπέβαλε την
ερώτηση, μέχρι τις 27.06.2012.
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παρέλαβαν την παρούσα, χωρίς
να αναφέρεται ποιος εξ αυτών
υπέβαλε την ερώτηση, μέχρι και
έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των φακέλων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:
IV.3.4

Αντί:
19.6.2012 - 12:00

Διάβαζε:
03.07.2012 - 12:00

VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Σημείο ημερομηνιών προς
τροποποίηση:
IV.3.3

Αντί:
05/06/2012   Ώρα: 14:00
(ηη/μμ/εεεε)

Διάβαζε:
18/06/2012   Ώρα: 14:00
(ηη/μμ/εεεε)

Σημείο ημερομηνιών προς
τροποποίηση:
IV.3.4

Αντί:
19/06/2012   Ώρα: 12:00
(ηη/μμ/εεεε)

Διάβαζε:
03/07/2012   Ώρα: 12:00
(ηη/μμ/εεεε)

VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση

VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη
Σημείο κειμένου προς προσθήκη: Κείμενο προς προσθήκη:

VI.4) Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες:
_____

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
14/06/2012  (ηη/μμ/εεεε) - ID:2012-082635
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