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Από έξι εταιρίες κατά της διαδικασίας μοριοδότησης

Αντιμέτωποι με πέντε προδικαστικές προσφυγές από τις εταιρίες

που συνεχίζουν στο διαγωνισμό και μία απ' αυτή που «κόπηκε» στη διαδικασία επιλογής του
αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων» θα βρεθούν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου.

Και οι έξι εταιρίες προχώρησαν στην κατάθεση προδικαστικών προσφυγών μέσα στον
περασμένο Ιούλιο κινούμενες κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού με το
οποίο «πέρασαν» ή κόπηκαν από την επόμενη φάση, προφανώς διότι θεωρούν ότι
αδικήθηκαν κατά την βαθμολόγηση.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως η μόνη κοινοπραξία που δεν προχώρησε σε
προσφυγή είναι αυτή που αναδείχτηκε πρώτη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/760/05-07-2013
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό
της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την
επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
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Να σημειωθεί ότι εκτός της προσφυγής έχουν κατατεθεί ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα στο
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου ως αναθέτουσας αρχής του
διαγωνισμού με την Οικονομική Επιτροπή να καλείται να αποφασίσει για την Δικαστική της
εκπροσώπηση στο ΣτΕ.

Όπως γίνεται αντιληπτό η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια πολύ κερδοφόρα
επιχείρηση και γι' αυτό οι κοινοπραξίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δίνουν
πραγματική μάχη για το ποια θα επικρατήσει.

Να θυμίσουμε ότι το βασικότερο κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο
τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου τρέχει για
να προλάβει τις προθεσμίες μιας και τα πρόστιμα από την Ε.Ε σε περίπτωση που δεν
ολοκληρωθεί το εργοστάσιο ΑΣΑ στο Ελευθεροχώρι θα είναι τσουχτερά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα έπρεπε να είμαστε κοντά στην τελική φάση του διαγωνισμού
αλλά μετά την κατάθεση των προσφυγών από τις εταιρίες κανείς δεν ξέρει πότε τελικά θα
μπούμε σε αυτή.

Εκτός των προσφυγών όμως η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδριάσει θα
ασχοληθεί με την ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης επεξεργασμένων (διαμέσου της
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) στραγγισμάτων, από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού, την
έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας σε διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές
διοργανώσεις καθώς και στην έγκριση δαπανών που αφορούν συντηρήσεις έργων.
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