Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 033 /2022
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Μαρία Ζέρβα και Αικατερίνη Θεοφανίδου, Παρέδρους.
Συνήλθε στις 17.1.2022, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου
τροποποίησης της σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), μετά
των παραρτημάτων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ανώνυμης
εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία [Α]» και εκ ως τρίτου του μετόχου του
αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία [Β], για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.». Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης
υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 22.12.2021 (αριθ. πρωτ. ΕλΣυν 66481), με το
429777/21.12.2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μετά τη συμπλήρωση
του φακέλου της υπόθεσης, σε εκτέλεση της 857/2021 αναβλητικής Πράξης του
Κλιμακίου τούτου, με τα ελλείποντα στοιχεία.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Αικατερίνης Θεοφανίδου.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο και
Aποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων

Περιφέρειας

Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.» μετά των τροποποιούμενων παραρτημάτων αυτής,
παραδεκτώς εισάγεται για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 324 του ν.4700/2020 (Α΄ 127), διότι, αφενός η σύναψη της αρχικής
Σύμβασης Σύμπραξης έχει εγκριθεί με την 309/2015 Πράξη του Κλιμακίου τούτου,
αφετέρου με το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης τροποποιούνται βασικοί όροι της αρχικής
σύμβασης (πρβλ. ΕλΣυν Ε΄ Κλ. 269/2021, 709/2020, 111/2018).
2. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα
ακόλουθα:
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2.1. Κατόπιν του, με την 309/2015 Πράξη του παρόντος Κλιμακίου, θετικού
προσυμβατικού ελέγχου, υπογράφηκε, στις 14.6.2018, η σύμβαση σύμπραξης, μετά των
παραρτημάτων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και

της ανώνυμης

εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία [Α]», με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.». Η σύμβαση αυτή
τέθηκε σε ισχύ στις 29.01.2021 κατά τους όρους των άρθρων 6.1 και 9.1 αυτής.
Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στην κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία των
εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των τριών (3) διαχειριστικών ενοτήτων (ΔΕ) της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (1η ΔΕ: το σύνολο των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)
Κορινθίας, το σύνολο των δήμων της ΠΕ Αργολίδας και οι δήμοι Τρίπολης, Β.
Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας, 2η ΔΕ: το σύνολο των δήμων της ΠΕ
Μεσσηνίας, οι δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας και 3η ΔΕ: το σύνολο
των δήμων της ΠΕ Λακωνίας). Συγκεκριμένα, προβλέπεται: Η κατασκευή και
λειτουργία

τριών

(3)

μονάδων

Ολοκληρωμένου

Συστήματος

Διαχείρισης

Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ, με προβλεπόμενο χρόνο επίτευξης διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
ΟΣΔΑ τους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ελεγχόμενης σύμβασης)
και ειδικότερα: τρεις (3) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), μία σε κάθε
ΔΕ. Τρεις (3) χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μία σε κάθε ΔΕ. Δύο
(2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), στην 1η ΔΕ (ΣΜΑ Κορινθίας, ΣΜΑ Αργολίδας).
Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία, μέχρι την ολοκλήρωση των μονάδων
ΟΣΔΑ, τριών (3) Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης (ΜΜΔ), με προβλεπόμενο χρόνο
επίτευξης διαθεσιμότητας υπηρεσιών μεταβατικής διαχείρισης τους 10 μήνες από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ελεγχόμενης σύμβασης. Επίσης, ο ΙΦΣ αναλαμβάνει και
την εξασφάλιση των απαιτούμενων γηπέδων και εκτάσεων για την κατάλληλη
χωροθέτηση των υποδομών του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται είτε να
χρησιμοποιήσει κατάλληλους δημόσιους χώρους, είτε να διαθέσει ιδιωτικούς χώρους
εντός των περιοχών που προσδιορίζονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
2.2. Στο άρθρο 2 παρ. 2.1 της αρχικής σύμβασης ΣΔΙΤ ορίζεται «2.1.
«Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση». Έχει την έννοια που του δίδεται στην παράγραφο
38.9 της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης». Στο άρθρο 38 αυτής με τίτλο
«Αναχρηματοδότηση» ορίζεται «38.1 Μη Επωφελής Αναχρηματοδότηση. Οι πάσης
φύσεως

συνέπειες

Αναχρηματοδότηση

κάθε
θα

Αναχρηματοδότησης
βαρύνουν

αποκλειστικά

που
τον

δεν
ΙΦΣ.

συνιστά
38.2

Επωφελή
Επωφελής
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Αναχρηματοδότηση – Έγκριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΙΦΣ πρέπει να
εξασφαλίζει

την

προηγούμενη

ρητή

έγγραφη

συναίνεση

της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου (την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί αδικαιολόγητα είτε
να αρνηθεί είτε να καθυστερήσει) για να προβεί σε Επωφελή Αναχρηματοδότηση και
αμφότερα τα Μέρη πρέπει να ενεργούν πάντοτε καλόπιστα όσον αφορά σε κάθε
Αναχρηματοδότηση. 38.3 Μερίδιο στο Όφελος Αναχρηματοδότησης. Επί του Οφέλους
Αναχρηματοδότησης που προκύπτει από Επωφελή Αναχρηματοδότηση (στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται

σωρευτικά

τα

οφέλη

από

προηγούμενες

Επωφελείς

Αναχρηματοδοτήσεις και τυχόν Αναχρηματοδότηση της παραγράφου 23.6 της
Διακήρυξης Β΄ Φάσης), η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει το δικαίωμα να
εισπράττει: 38.3.1 Ποσοστό 50% για το τμήμα του Οφέλους Αναχρηματοδότησης έως
του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ. 38.3.2 Ποσοστό 60% για το
τμήμα του Οφέλους Αναχρηματοδότησης άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) Ευρώ και έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ.
38.3.3 Ποσοστό 70% για το τμήμα του Οφέλους Αναχρηματοδότησης που υπερβαίνει
το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ. 38.4 Πληροφορίες για την
Αναχρηματοδότηση.

Προκειμένου

να

εγκριθεί

το

αίτημα

περί

Επωφελούς

Αναχρηματοδότησης, ο ΙΦΣ θα παρέχει άμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσο πλήρη
στοιχεία

σχετικά

με

την

προτεινόμενη

Επωφελή

Αναχρηματοδότηση,

περιλαμβανομένου αντιγράφου του σχετικού χρηματοοικονομικού μοντέλου, της βάσης
των προβλέψεων που θα χρησιμοποιείται στο προτεινόμενο χρηματοοικονομικό
μοντέλο και σχετικής υπεύθυνης δήλωσής του για το ότι η προτεινόμενη
Αναχρηματοδότηση είναι Επωφελής Αναχρηματοδότηση και για το ύψος του Οφέλους
Αναχρηματοδότησης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΙΦΣ θα διαπραγματεύονται
καλόπιστα για να συμφωνήσουν τη βάση και τη μέθοδο υπολογισμού του Οφέλους
Αναχρηματοδότησης. Σε περίπτωση που ο ΙΦΣ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου
διαφωνούν στη βάση ή στη μέθοδο υπολογισμού του Οφέλους Αναχρηματοδότησης, η
διαφωνία θα παραπέμπεται στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. 38.5 Έγκριση
Επωφελούς Αναχρηματοδότησης. Εφόσον ο ΙΦΣ έχει συμμορφωθεί με όλες τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 38.4 ανωτέρω και προκύπτει ότι η προτεινόμενη
Αναχρηματοδότηση είναι Επωφελής Αναχρηματοδότηση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
δεν θα αρνείται και δεν θα καθυστερεί να δώσει την έγκρισή του για να προχωρήσει ο
ΙΦΣ σε αυτή την Επωφελή Αναχρηματοδότηση. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια
Πελοποννήσου δεν απαντήσει εγγράφως στο σχετικό αίτημα του ΙΦΣ εντός είκοσι (20)
εργασίμων ημερών από τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις της παραγράφου 38.4,
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θα τεκμαίρεται μεν η έγκρισή του, χωρίς ωστόσο να τη δεσμεύει ο υπολογισμός του
ύψους του Οφέλους Αναχρηματοδότησης, όπως αυτός δηλώθηκε στην υπεύθυνη
δήλωση του ΙΦΣ της παραγράφου

38.4.

38.6 Δικαίωμα ελέγχου. Η Περιφέρεια

Πελοποννήσου (πριν, κατά τη διάρκεια και οποτεδήποτε μετά την Επωφελή
Αναχρηματοδότηση) θα έχει δικαιώματα ελέγχου επί του χρηματοοικονομικού
μοντέλου και των σχετικών εγγράφων (περιλαμβανομένου του υπολογισμού του
Οφέλους Αναχρηματοδότησης) που χρησιμοποιούνται σχετικά με την Επωφελή
Αναχρηματοδότηση και θα δικαιούται να αναζητήσει (κατά το ποσοστό της) τυχόν
επιπλέον Όφελος Αναχρηματοδότησης το οποίο δεν προέκυπτε από τα υποβληθέντα
σύμφωνα με την παράγραφο 38.4 στοιχεία. Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία,
η διαφωνία τους θα επιλύεται με παραπομπή στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. 38.7
Είσπραξη του Οφέλους Αναχρηματοδότησης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει το
δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ενημέρωση από τον ΙΦΣ να επιλέγει
να εισπράξει το μερίδιό της από το Όφελος Αναχρηματοδότησης: 38.7.1 στην
περίπτωση Διανομής που πραγματοποιείται την περίοδο της Αναχρηματοδότησης και
σχετίζεται με τη διανομή οφέλους από αυτήν, με εφάπαξ πληρωμή ενός ποσού που δε
θα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της ως άνω Διανομής, ή 38.7.2 στις λοιπές
περιπτώσεις, με μείωση της Ετήσιας Ενιαίας Χρέωσης για το υπόλοιπο της Συμβατικής
Περιόδου ή 38.7.3 με συνδυασμό των επιλογών των παραγράφων 38.7.1 και 38.7.2. Σε
περίπτωση που η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν απαντήσει θα λογίζεται ότι επέλεξε
την παρ. 38.7.2. 38.8 Δαπάνες. Το Όφελος Αναχρηματοδότησης θα υπολογίζεται αφού
ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται άμεσα τα Μέρη σε
σχέση με την Επωφελή Αναχρηματοδότηση και υπό τον όρο ότι οι δαπάνες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών που αυτή
κατέβαλε σε τρίτους) θα καταβληθούν σε αυτήν από τον ΙΦΣ εντός είκοσι (20)
εργασίμων ημερών από τη θέση σε ισχύ των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων. Σε
κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια
για τον περιορισμό των δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται για την πραγματοποίηση της
Επωφελούς Αναχρηματοδότησης. 38.9 Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση. 38.9.1 Εάν,
μετά την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών ΟΣΔΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
θεωρεί εύλογα ότι οι όροι χρηματοδότησης που είναι γενικώς διαθέσιμοι στην αγορά
είναι ουσιωδώς ευνοϊκότεροι αυτών των Συμβάσεων Χρηματοδότησης, δύναται να
ζητήσει εγγράφως από τον ΙΦΣ να απευθυνθεί σε δυνητικούς χρηματοδότες και να
λάβει

όρους

πιθανής

Αναχρηματοδότησης

("Αίτημα

Υποχρεωτικής

Αναχρηματοδότησης"). 38.9.2 Το Αίτημα Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης θα
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καθορίζει με εύλογες λεπτομέρειες τους λόγους για τους οποίους η Περιφέρεια
Πελοποννήσου θεωρεί ότι υφίστανται ουσιωδώς ευνοϊκότεροι όροι χρηματοδότησης
στην αγορά. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του Αιτήματος
Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΙΦΣ θα
συναντηθούν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να συζητήσουν το
Αίτημα Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης. Κατά τη συνάντηση αυτή, τα δύο μέρη
πρέπει να προσκομίσουν κάθε διαθέσιμη απόδειξη της ύπαρξης ή μη ουσιωδώς
ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης στην αγορά για την προτεινόμενη Υποχρεωτική
Αναχρηματοδότηση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δικαιούται να αποσύρει το
Αίτημα Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εν λόγω
συνάντησης ή έως δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν. 38.9.3 Εάν η Περιφέρεια
Πελοποννήσου κοινοποιήσει στον ΙΦΣ Αίτημα Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης, το
οποίο δεν αποσύρει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ο ΙΦΣ:
38.9.3.1 θα καταβάλλει, ενεργώντας με επιμέλεια και καλή πίστη, κάθε εύλογη
προσπάθεια να διασφαλίσει τους πλέον ευνοϊκούς όρους Αναχρηματοδότησης (είτε από
τους υφιστάμενους είτε από άλλους χρηματοδότες), οι οποίοι πιθανολογείται ότι θα
δημιουργήσουν Όφελος Αναχρηματοδότησης, μετά την αφαίρεση των εύλογων
δαπανών των μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 38.8, 38.9.3.2 και, στο
πλαίσιο αυτό, ο ΙΦΣ, είτε: (α) θα παρέχει, το συντομότερο εύλογα δυνατόν, στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου: (i) επαρκείς λεπτομέρειες της προτεινόμενης Υποχρεωτικής
Αναχρηματοδότησης, περιλαμβανομένου χρηματοοικονομικού μοντέλου και των
παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και επαρκείς για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου αποδείξεις ότι οι παραδοχές αυτές αντικατοπτρίζουν τους πλέον
ευνοϊκούς διαθέσιμους όρους πιθανής Αναχρηματοδότησης επί τη βάσει όσων ορίζονται
στην παράγραφο 38.9.3.1 και (ii) σχέδια αλλαγών της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης
ή άλλων συμφωνιών, περιλαμβανομένων αλλαγών σε σχέση με την αποζημίωση σε
περίπτωση καταγγελίας, οι οποίες αλλαγές ενδεχομένως απαιτούνται για την
προτεινόμενη Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση, είτε (β) εάν ο ΙΦΣ (ενεργώντας
καλόπιστα και εύλογα) θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η διασφάλιση χρηματοδοτικών όρων
ευνοϊκότερων αυτών που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, θα
παρέχει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εύλογες, για την τελευταία, αποδείξεις ότι ο
ΙΦΣ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παράγραφο 38.9.3.1.
38.9.4 Αφού λάβει τις πληροφορίες και υλικό που ορίζονται στην παράγραφο 38.9.3.2,
η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να δώσει
οδηγίες στον ΙΦΣ είτε: 38.9.4.1 να προχωρήσει στην προτεινόμενη Υποχρεωτική
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Αναχρηματοδότηση, είτε 38.9.4.2 να μην προχωρήσει στην προτεινόμενη Υποχρεωτική
Αναχρηματοδότηση, με την επιφύλαξη ότι, εάν η Περιφέρεια Πελοποννήσου εύλογα
θεωρεί ότι ο ΙΦΣ δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
παράγραφο 38.9.3.2(α), θα δικαιούται να ζητεί από αυτόν να συμμορφωθεί με αυτές,
περίπτωση κατά την οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 38.9.2 και
38.9.3 ως εάν η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε κοινοποιήσει Αίτημα Χρηματοδότησης.
38.9.5 Εάν η Περιφέρεια Πελοποννήσου δώσει οδηγίες στον ΙΦΣ να προχωρήσει στην
προτεινόμενη Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση: 38.9.5.1 ο ΙΦΣ θα καταβάλλει κάθε
εύλογη προσπάθεια ώστε η προτεινόμενη Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση να
ολοκληρωθεί το συντομότερο εύλογα δυνατόν, 38.9.5.2 η προτεινόμενη αυτή
Υποχρεωτική Χρηματοδότηση, εφόσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και
ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις πρώτης εκταμίευσης, θα θεωρείται Επωφελής
Αναχρηματοδότηση και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 38.2 έως 38.8.
38.9.6 Εάν: 38.9.6.1 η Περιφέρεια Πελοποννήσου δώσει οδηγίες στον ΙΦΣ να μην
προχωρήσει στην προτεινόμενη Υποχρεωτική Αναχρηματοδότηση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 38.9.4.2, ή 38.9.6.2 έχουν εκπληρωθεί τα οριζόμενα στην
παράγραφο 38.9.3.2.(β), τότε η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αποζημιώνει τον ΙΦΣ για
τις εύλογες δαπάνες που θα υποστεί ο ΙΦΣ σε σχέση με την προτεινόμενη Υποχρεωτική
Αναχρηματοδότηση. Οι δαπάνες αυτές θα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών
από την αποστολή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου των σχετικών νόμιμων
φορολογικών στοιχείων. Οι δαπάνες αυτές δεν θα συμπεριλαμβάνουν εσωτερικά
διαχειριστικά κόστη του ΙΦΣ. 38.9.7 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δικαιούται να
κοινοποιήσει Αίτημα Υποχρεωτικής Αναχρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 38.9.1 οποτεδήποτε, αλλά όχι πάνω από μία φορά κάθε δύο (2) έτη.
Προς

αποφυγή

αμφιβολίας,

θα

προσμετρώνται

και

τυχόν

Αιτήματα

Αναχρηματοδότησης που αποσύρθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
38.9.2.».
2.3. Με το 85282/28.7.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ζητήθηκε από την
ως άνω Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής απαίτησης της Ελληνικής
Στατιστικής

Αρχής

(ΕΛΣΤΑΤ)

και της Ευρωπαϊκής

Στατιστικής

Υπηρεσίας

(EUROSTAT), να προβεί στην τροποποίηση του προεκτεθέντος άρθρου (όρου) 38 της
ως άνω σύμβασης, επί τη βάσει του Οδηγού της EUROSTAT για τη Στατιστική
Μεταχείριση των ΣΔΙΤ (Guide to the Statistical Treatment of PPPs), ούτως ώστε το ως
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άνω έργο, που υλοποιείται μέσω της σύμβασης, να ταξινομηθεί «off-balance sheet» και
να μην προσμετρηθεί στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα της Ελλάδας.
2.4. Με τη 1442/12.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε, προς υλοποίηση της ως άνω απαίτησης, η
τροποποίηση του προεκτεθέντος άρθρου 38 της ως άνω σύμβασης σύμπραξης α) με την
απαλοιφή από την παράγραφο 38.2 με τίτλο «Επωφελής Αναχρηματοδότηση – Έγκριση
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» της φράσης εντός παρένθεσης «(την οποία η
Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί αδικαιολόγητα είτε να αρνηθεί είτε να
καθυστερήσει)», β) με την τροποποίηση της παραγράφου 38.3 ως προς το μερίδιο της
αναθέτουσας αρχής στο όφελος αναχρηματοδότησης, το οποίο ορίζεται πλέον σε
ποσοστό 33% του οφέλους αναχρηματοδότησης, ενώ παράλληλα απαλείφεται η φράση
«και τυχόν αναχρηματοδότηση της παραγράφου 23.6 της Διακήρυξης Β΄ Φάσης» που
βρίσκεται εντός παρένθεσης, γ) την αντικατάσταση του όρου «υποχρεωτική
(αναχρηματοδότηση)» από τον όρο «προτεινόμενη (αναχρηματοδότηση)» στην
παράγραφο 38.9 και ειδικότερα την απαλοιφή των προπαρατεθεισών υποπαραγράφων
38.9.3, 38.9.4, 38.9.5, 38.9.6 και 38.9.7 με ταυτόχρονη προσθήκη νέων υποπαραγράφων
38.9.3 και 38.9.4 και δ) με την προσθήκη νέας παραγράφου 38.10 με τίτλο «Δικαίωμα
Αναθεώρησης», σύμφωνα με την οποία «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται να
αναθεωρήσει το παρόν άρθρο αναφορικά με την Αναχρηματοδότηση κατόπιν
συμφωνίας της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και ο ΙΦΣ υποχρεούται να το αποδεχτεί.
Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω αναθεώρηση σύμφωνα με το μερίδιο στο Όφελος
Αναχρηματοδότησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν δύναται να ορίζει ποσοστό
άνω του 70%». Παράλληλα, επέρχεται τροποποίηση και στην παράγραφο 2.1 του
άρθρου 2 της σύμβασης σύμπραξης με τον τίτλο «Ορισμοί», όπου πλέον ο όρος
«υποχρεωτική» αναχρηματοδότηση αντικαθίσταται από τον όρο «προτεινόμενη»
αναχρηματοδότηση, λόγω της τροποποίησης της παραγράφου 38.9 του άρθρου 38.
2.5. Εξάλλου, στο άρθρο 57 της Σύμβασης Σύμπραξης με τίτλο «Γεγονότα
Απαλλαγής» ορίζεται «57.1 Επέλευση. Σε περίπτωση που συντρέχει ένα από τα
παρακάτω γεγονότα («Γεγονός Απαλλαγής»): (…), β) αδυναμία ή καθυστέρηση, με
υπαιτιότητα οργανισμού κοινής ωφέλειας, τοπικής αρχής ή άλλου δημοσίου οργανισμού
να εκτελέσει εργασίες ή να παρέχει υπηρεσίες ή να εκδώσει οποιαδήποτε άδεια, (…)
εκτός αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω περιστατικά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
του ΙΦΣ ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου και στο βαθμό που ένα Γεγονός Απαλλαγής:
57.1.1. συνιστά τον άμεσο και βασικό λόγο της αδυναμίας του ΙΦΣ: 57.1.1.1 να
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ξεκινήσει τις Εργασίες πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών και/ή 57.1.1.2
να επιτύχει Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης ή/και Υπηρεσιών
ΟΣΔΑ πριν ή κατά τη σχετική Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας
Υπηρεσιών

Μεταβατικής

Διαχείρισης

ή/και

Προγραμματισμένη

Ημερομηνία

Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών ΟΣΔΑ (…) ή 57.1.2 επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του
ΙΦΣ να παρέχει τις Υπηρεσίες Μεταβατικής Διαχείρισης ή/και Υπηρεσίες ΟΣΔΑ ή να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, τότε ο ΙΦΣ θα
έχει τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου. 57.2 Υποχρέωση λήψης μέτρων. Ο ΙΦΣ ή/και
οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε τεχνικά αναγκαίο και εμπορικά
εύλογο μέτρο, προκειμένου να αποφύγουν την εμφάνιση ενός Γεγονότος Απαλλαγής ή
να περιορίσουν τις συνέπειές του. 57.3 Διαδικασία απαλλαγής. Για να τύχει απαλλαγής
ο ΙΦΣ πρέπει: 57.3.1. το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20)
εργασίμων ημερών από τότε που έλαβε γνώση ότι το Γεγονός Απαλλαγής προκάλεσε ή
ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση και/ή να έχει αρνητικές συνέπειες στην
ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση
Σύμπραξης, να κοινοποιήσει στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έγγραφο αίτημα
απαλλαγής από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης,
παρέχοντας όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του Γεγονότος Απαλλαγής, την
ημερομηνία εμφάνισής του και την πιθανή διάρκειά του, καθώς και πλήρη στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά με την αιτούμενη απαλλαγή, και 57.3.2. να αποδείξει στην
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ότι: 57.3.2.1 Ο ΙΦΣ και οι Υπεργολάβοι του δεν θα
μπορούσαν να αποφύγουν την εμφάνιση του Γεγονότος Απαλλαγής ή των συνεπειών
του ακόμη κι εάν είχαν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα χωρίς να επιβαρυνθούν με
επιπλέον υλικές δαπάνες. 57.3.2.2 το Γεγονός Απαλλαγής άμεσα προκάλεσε: 57.3.2.2.1
την καθυστέρηση έναρξης των Εργασιών πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης
Εργασιών ή/και 57.3.2.2.2 την καθυστέρηση επίτευξης της Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
Μεταβατικής Διαχείρισης ή/και Υπηρεσιών ΟΣΔΑ πριν ή κατά τη σχετική
Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης
ή/και Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών ΟΣΔΑ (…) 57.3.2.3
Ο χρόνος που χάθηκε και/ή η αιτούμενη απαλλαγή από τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη
Σύμβαση Σύμπραξης δεν θα ήταν δυνατόν να περιοριστούν εάν ο ΙΦΣ ενεργούσε
σύμφωνα με τους Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης χωρίς να επιβαρυνθεί με
επιπλέον υλικές δαπάνες και 57.3.2.4 Ο ΙΦΣ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης και να
περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό την οφειλόμενη στο Γεγονός Απαλλαγής καθυστέρηση.
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57.4 Συνέπειες. Στην περίπτωση που ο ΙΦΣ συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την παράγραφο 57.3 τότε: 57.4.1 η Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών ή/και
57.4.2 η σχετική Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
Μεταβατικής Διαχείρισης ή/και Υπηρεσιών ΟΣΔΑ (…) θα αναβάλλονται με απόφαση
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για όσο χρόνο εύλογα απαιτείται για ένα
τέτοιο Γεγονός

Απαλλαγής,

λαμβάνοντας

υπόψη τις

πιθανές

συνέπειες

τις

καθυστέρησης και/ή 57.4.3 με την επιφύλαξη της παραγράφου 57.5, ο ΙΦΣ θα
απαλλάσσεται από τις Υπηρεσίες εκείνες που λόγω του Γεγονότος Απαλλαγής δεν είναι
δυνατό να παρασχεθούν και/ή 57.4.4 με την επιφύλαξη της παραγράφου 57.5, η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα παρέχει στον ΙΦΣ άλλη εύλογη απαλλαγή, που
εκείνος θα ζητήσει, χωρίς να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά της για καταγγελία της
Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με την παράγραφο 46.1. 57.5 Απομειώσεις. Καμία
διάταξη της παραγράφου 57.4 δεν επηρεάζει το δικαίωμα να γίνονται Απομειώσεις
σύμφωνα με το άρθρο 37 και το Παράρτημα 6 [Μηχανισμός Πληρωμών] κατά το
χρονικό διάστημα που το Γεγονός Απαλλαγής εξακολουθεί, υπό τον όρο ότι αυτές οι
Απομειώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά στο δικαίωμα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύμπραξης λόγω Υπαιτιότητας ΙΦΣ.
57.6. Πληροφορίες. Στην περίπτωση που οι απαιτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο
57.3 πληροφορίες δοθούν μετά τις προθεσμίες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο,
τότε ο ΙΦΣ δεν θα δικαιούται απαλλαγής για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης
παροχής των πληροφοριών. 57.7. Ενημέρωση. Ο ΙΦΣ θα ενημερώνει την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εάν λάβει γνώση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το Γεγονός
Απαλλαγής και θα της παρέχει τις πληροφορίες αυτές, στο βαθμό που είναι νεώτερες ή
καθιστούν τις ήδη δοθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 57.8. Γεγονός
Απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 57.1 υπό (β) (…) ανωτέρω (…), το οποίο
συντρέχει για περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συναπτές ημέρες, θεωρείται
Γεγονός Αποζημίωσης του άρθρου 16, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.
16.1 της παρούσας. 57.9. Διαφωνίες. Εάν τα Μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο
βαθμό

και

τη

διάρκεια

της

απαλλαγής

που

ζητείται

ή

η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διαφωνεί ότι συνέβη Γεγονός Απαλλαγής ή ότι ο ΙΦΣ δικαιούται
παράταση της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών και/ή της Προγραμματισμένης
Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης /Υπηρεσιών ΟΣΔΑ
(…) και/ή απαλλαγής από υπηρεσίες ή τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση Σύμπραξης, τότε θα παραπέμπουν αυτές τις διαφωνίες στη Διαδικασία
Επίλυσης Διαφορών».
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2.6. Περαιτέρω, στο άρθρο 59 της Σύμβασης Σύμπραξης με τίτλο «Αλλαγές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΙ

ΙΦΣ»

ορίζεται

«59.1

Αλλαγές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έχει το
δικαίωμα να προτείνει αλλαγές (που συνεπάγονται αύξηση ή μείωση ή τροποποίηση)
στις Εργασίες ή στις Υπηρεσίες Μεταβατικής Διαχείρισης/Υπηρεσίες ΟΣΔΑ («Αλλαγές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Εάν η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ζητά Αλλαγή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
πρέπει να κοινοποιήσει ειδοποίηση («Ειδοποίηση Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στον ΙΦΣ σύμφωνα με την παράγραφο 59.3 (…). 59.3.
Ειδοποίηση Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στην Ειδοποίηση Αλλαγής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 59.3.1. θα προσδιορίζεται η αιτούμενη αλλαγή
στις Εργασίες ή υπηρεσίες με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να μπορεί ο ΙΦΣ να
υπολογίσει την Εκτιμώμενη Μεταβολή Κόστους Σύμπραξης σύμφωνα με την
παράγραφο

59.4.

59.3.2.

στην

περίπτωση

που

η

Αλλαγή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απαιτεί Κεφαλαιακή Δαπάνη, θα δηλώνεται εάν η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προτίθεται να καταβάλει στον ΙΦΣ την Κεφαλαιακή Δαπάνη που
συνδέεται με την εφαρμογή της Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (…).
59.3.3.2. θα ζητείται από τον ΙΦΣ το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Αλλαγής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 59.3.3.1. είτε να αρνηθεί την προτεινόμενη
Αλλαγή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (…), 59.3.3.2. είτε να υποβάλει την
εκτίμησή του για τις πιθανές συνέπειες της προτεινόμενης Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (η «Εκτίμηση»), (…) 59.4. Εκτίμηση του ΙΦΣ. Η Εκτίμηση θα
περιλαμβάνει τις απόψεις του ΙΦΣ σχετικά με: 59.4.1. το εάν απαιτείται απαλλαγή από
τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής του να ξεκινήσει τις Εργασίες μέχρι την
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών, να επιτύχει την Προγραμματισμένη Ημερομηνία
Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης/Υπηρεσιών ΟΣΔΑ και/ή να
συμμορφωθεί με τις Προδιαγραφές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κατά την
εφαρμογή της Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 59.4.2. κάθε συνέπεια
στην εκτέλεση των Εργασιών και/ή την παροχή των Υπηρεσιών, 59.4.3. τροποποίηση
της Σύμβασης Σύμπραξης, Συμφωνητικού, Σύμβασης Διαχείρισης Μη Συμβατικών
Αποβλήτων

ή

Σύμβασης

Δευτερογενών

Προϊόντων

ή

των

Συμβάσεων

Χρηματοδότησης, που ενδεχομένως απαιτηθεί να λάβει χώρα ως αποτέλεσμα της
Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 59.4.4. τυχόν Εκτιμώμενη Μεταβολή
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Κόστους

Σύμπραξης

ως

αποτέλεσμα

της

Αλλαγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 59.4.5. τυχόν μείωση ή αύξηση εσόδων (συμπεριλαμβανομένων
των

Εσόδων

από

Τρίτους)

ως

αποτέλεσμα

της

Αλλαγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 59.4.6. ενδεχόμενες Κεφαλαιακές Δαπάνες που απαιτούνται ή δεν
απαιτούνται πλέον ως αποτέλεσμα της Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
59.4.7. τυχόν απαιτούμενες Άδειες ή τροποποιήσεις Αδειών και 59.4.8. τον
προτεινόμενο τρόπο πιστοποίησης κάθε Εργασίας και κάθε υπηρεσίας από
κατασκευαστική και λειτουργική άποψη, που ενδεχομένως απαιτηθεί να υιοθετηθεί
λόγω της Αλλαγής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εφόσον δεν επαρκούν οι
διαδικασίες του άρθρου 20».
2.7. Με το ΠΠΛ-337/ΒΣ/μμ/19.7.2021 έγγραφό της, η εταιρεία [Α] (εφεξής
ΙΦΣ) επικαλέστηκε τη συνδρομή Γεγονότος Απαλλαγής κατά το άρθρο 57 της
Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο συνίσταται στην καθυστέρηση έκδοσης, από
υπαιτιότητα των τοπικών αρχών, των εγκρίσεων αδειών εισόδου – εξόδου στους χώρους
του έργου που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (ΣΜΑ Κορινθίας),
Μεσσηνίας (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ) και Λακωνίας (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ), με αποτέλεσμα να μην
είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών κατασκευής στις ανωτέρω υποδομές. Για τον λόγο
αυτό, υποβλήθηκε από τον ΙΦΣ, με το ως άνω έγγραφο, αίτημα για μετάθεση της
Προγραμματισμένης

Ημερομηνίας

Διαθεσιμότητας

Υπηρεσιών

Μεταβατικής

Διαχείρισης και της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
ΟΣΔΑ σε χρόνο ίσο προς τον χρόνο καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των εγκρίσεων
των αδειών για τις ως άνω Μονάδες. Επισημαίνεται ότι η επίκληση Γεγονότος
Απαλλαγής, αν και ανάγεται εν προκειμένω σε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών
σε τρεις από τους πέντε χώρους υλοποίησης των υποδομών του έργου, δρα οριζόντια
στο σύνολο αυτών, καθώς, σύμφωνα με τη σύμβαση, η έναρξη λειτουργίας του έργου
οριοθετείται χρονικά με την ολοκλήρωση όλων των μονάδων, δεδομένου ότι είναι κοινή
για όλες τις ΔΕ η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας (μεταβατικής
διαχείρισης και ΟΣΔΑ), μεταθέτοντας κατά συνέπεια και τις σχετικές ημερομηνίες
έναρξης της λειτουργίας τόσο του ΣΜΑ ΠΕ Αργολίδας όσο και της Μονάδας
Μεταβατικής Διαχείρισης ΠΕ Αρκαδίας στην 1η ΔΕ, οι εργασίες κατασκευής των
οποίων, κατά την ενημέρωση από τον ΙΦΣ, εξελίσσονται απρόσκοπτα, χωρίς
αδειοδοτικά προβλήματα, και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους
συμβατικούς χρόνους.
2.8. Με τη 1159/6.8.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου αναγνωρίστηκε η συνδρομή Γεγονότος Απαλλαγής στους ως άνω
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χώρους του έργου, που επιφέρει καθυστερήσεις στην επίτευξη της Προγραμματισμένης
Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης. Εντούτοις, ως
προς

το

χρονικό

Προγραμματισμένης

διάστημα

της

Ημερομηνίας

αιτηθείσας

από

Διαθεσιμότητας

τον

ΙΦΣ μετάθεσης

Υπηρεσιών

της

Μεταβατικής

Διαχείρισης η Οικονομική Επιτροπή επιφυλάχθηκε και ζήτησε από τον ΙΦΣ σχετικές
διευκρινίσεις και πρόσθετη τεκμηρίωση. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
ζήτησε από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση του
έργου τις απόψεις της ως προς την αποτροπή των διαφαινόμενων οριζόντιων
καθυστερήσεων στο έργο, ζητώντας παράλληλα να εξεταστεί το ενδεχόμενο
συνάρτησης των εργασιών βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων
οδών πρόσβασης στους χώρους του έργου προς τη σύμβαση σύμπραξης.
2.9. Ακολούθως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατόπιν του 235756/26.7.2021
εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του
έργου, ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 59 της σύμβασης σύμπραξης και
γνωστοποίησε Ειδοποίηση Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου στον ΙΦΣ, ο οποίος
κλήθηκε α) να διαμορφώσει και προτείνει τους διαδικαστικούς τύπους και τις
συμβατικές ρυθμίσεις που κρίνει κατάλληλους και απαραίτητους για τη διακριτή
αντιμετώπιση των προθεσμιών και χρόνων ολοκλήρωσης των υποδομών που συνθέτουν
το έργο, ούτως ώστε να αποτρέπονται οριζόντιες καθυστερήσεις στο έργο και κάθε
μονάδα να τίθεται σε λειτουργία αφ’ ης στιγμής ολοκληρώνεται και πιστοποιείται
επιτυχώς η κατασκευή της, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους συμβατικούς
χρόνους και προθεσμίες, β) για λόγους επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών και
δεδομένης της γνώσης των συνθηκών της περιοχής και των χώρων εκτέλεσης του έργου
από τον ΙΦΣ, ο τελευταίος να υποβάλει τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με τα
αναγκαία έργα βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών
πρόσβασης στους χώρους του έργου και σύνδεσής τους με τις υφιστάμενες Εθνικές
Οδούς, γ) να διαμορφώσει σε αυτό το πλαίσιο και να προτείνει τις κατάλληλες
συμβατικές ρυθμίσεις για την ανάληψη από τον ΙΦΣ της υποχρέωσης σχεδιασμού,
αδειοδότησης (εφόσον απαιτηθεί) και εκτέλεσης των βελτιωτικών έργων αυτών, σε
συνάρτηση προς τις εργασίες και τους χρόνους υλοποίησης των υποδομών που θα
εξυπηρετήσουν, και δ) να υποβάλει την Εκτίμησή του, για τις πιθανές συνέπειες των
προτεινόμενων ως άνω αλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 της σύμβασης
σύμπραξης. Με το ΠΠΛ-352/ΧΧ/μμ/30.7.2021 έγγραφό του, ο ΙΦΣ υπέβαλε την αρχική
Εκτίμησή του, με τα σε αυτήν συνημμένα, κατόπιν δε σχετικών παρατηρήσεων και
ζητηθέντων διευκρινίσεων και συμπληρώσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με
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το ΠΠΛ-393/ΧΧ/βς/1.10.2021 έγγραφο, ο ΙΦΣ υπέβαλε αναθεωρημένη την Εκτίμησή
του, με τα συνημμένα αυτής.
2.10. Ειδικότερα, ως προς τη διακριτή αντιμετώπιση των προθεσμιών και
χρόνων ολοκλήρωσης των υποδομών του έργου, προτείνεται η τροποποίηση των
σχετικών όρων της σύμβασης, προκειμένου να υπάρξουν διακριτοί χρόνοι
ολοκλήρωσης των υποδομών του έργου (Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης – Μονάδες
ΟΣΔΑ). Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πλείστες περιοχές της Περιφέρειας έχουν
πλέον κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του προβλήματος διαχείρισης
των απορριμμάτων, η εν λόγω τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, προκειμένου να είναι εφικτό κάθε μία
υποδομή, που ολοκληρώνεται και πιστοποιείται η διαθεσιμότητά της από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και των παραρτημάτων
αυτής, να τίθεται σε λειτουργία (βλ. το 429777/21.12.2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου παρ. vii). Στην αναθεωρημένη Εκτίμησή του, ο ΙΦΣ δηλώνει ρητώς ότι
από την αλλαγή αυτή δεν προκύπτει μετατόπιση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των
υποδομών του έργου και ως εκ τούτου δεν επέρχεται άμεση ή έμμεση επιβάρυνση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για οποιονδήποτε λόγο. Εντούτοις, σε περίπτωση που κατά
την εφαρμογή του Γεγονότος Απαλλαγής και τον προσδιορισμό των προθεσμιών
ολοκλήρωσης των υποδομών του έργου προκύψει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
Εκτιμώμενη Μεταβολή Κόστους Σύμπραξης/αύξηση κεφαλαιακών δαπανών/αύξηση
στην Ετήσια Ενιαία Χρέωση, ο ΙΦΣ δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα αιτηθεί
σε καμία περίπτωση την άμεση ή έμμεση επιβάρυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
παραιτούμενος από κάθε σχετική προς τα ανωτέρω αξίωσή του έναντι αυτής. Στην
περίπτωση δε που ενδεχομένως προκύψει ωφέλεια για τον ΙΦΣ υπό την έννοια του
άρθρου 59.12.2 της σύμβασης σύμπραξης («Εάν η αλλαγή […] προκαλεί ή αναμένεται
να προκαλέσει μείωση των δαπανών του ΙΦΣ ή Υπεργολάβου, τότε η Ενιαία Χρέωση θα
αναπροσαρμόζεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 75 για να αποτυπωθεί η κατανομή
του οφέλους εκ της μείωσης δαπανών κατά την αναλογία 50/50 στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και τον ΙΦΣ αντιστοίχως […]»), θα μοιρασθεί την ωφέλεια αυτή
κατά την ως άνω ποσοστιαία αναλογία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2.11. Ενόψει των ανωτέρω, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως
στους ορισμούς της σύμβασης (άρθρο 2), ώστε να τροποποιηθούν και να αποτυπώνουν
τη νέα κατάσταση της διακριτής και χρονικά διαφορετικής τμηματικής υλοποίησης και
έναρξης του έργου ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης των Μονάδων σε εκκρεμότητα,
και ειδικότερα στους όρους «Απώτερη Ημερομηνία», «Ημερομηνία Διαθεσιμότητας
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Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης», «Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
Μονάδων ΟΣΔΑ», «Μη διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης», «Μη
Διαθεσιμότητα

Υπηρεσιών

ΟΣΔΑ»,

«Περίοδος

Δοκιμαστικής

Λειτουργίας

Μεταβατικής Διαχείρισης», «Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μονάδων ΟΣΔΑ»,
«Προγραμματισμένη

Ημερομηνία

Διαθεσιμότητας

Υπηρεσιών

Μεταβατικής

Διαχείρισης» και «Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
Μονάδων ΟΣΔΑ». Περαιτέρω, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα διαμορφώνεται (έως
την τελευταία χρονικά ημερομηνία διαθεσιμότητας υπηρεσιών ΟΣΔΑ) ανά μονάδα ως
εξής: 78.000 τόνοι για την 1η ΔΕ (Αρκαδία, Κόρινθος, Αργολίδα), 49.000 τόνοι για την
2η ΔΕ (Μεσσηνία) και 23.000 τόνοι για την 3η ΔΕ (Λακωνία). Αντιστοίχως, η μέγιστη
ποσότητα (200.000 τόνοι) κατανέμεται ως εξής: 105.000 τν/1η ΔΕ, 65.000 τν/2η ΔΕ και
30.000 τν/3η ΔΕ. Προβλέπεται η έκδοση από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή χωριστού
πιστοποιητικού αποδοχής για κάθε μια από τις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης και
Μονάδες ΟΣΔΑ, ώστε να ξεκινήσει η αποδοχή συμβατικών αποβλήτων στις μονάδες
που θα είναι έτοιμες (άρθρο 22.1), χωρίς η καθυστέρηση σε μία μονάδα να επηρεάζει
οριζόντια ολόκληρο το έργο. Περαιτέρω και ειδικά ως προς την 1η ΔΕ, η έναρξη της
Περιόδου Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών ΟΣΔΑ, ορίζεται από
την έκδοση του πιστοποιητικού για τον Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης της Αρκαδίας
και την ΟΕΔΑ (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ) της Αρκαδίας, αντίστοιχα. Οι ορισμοί της «Ελάχιστης
Εγγυημένης Ποσότητας» και της «Μέγιστης Ποσότητας» τροποποιούνται αντίστοιχα,
ώστε να συμπεριληφθούν οι ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες και οι μέγιστες ποσότητες
των Μονάδων ΟΣΔΑ του Πίνακα 1 «Κατανομή Ποσότητας Συμβατικών Αποβλήτων
της παρ. 3.8.3. του όρου 3.8 του Παραρτήματος 5Α και των Μονάδων Μεταβατικής
Διαχείρισης του Πίνακα 1 «Κατανομή Ποσότητας Συμβατικών Αποβλήτων της παρ.
3.6.3. του όρου 3.6 του Παραρτήματος 5Γ της σύμβασης σύμπραξης. Ο ορισμός των
ελάχιστα εγγυημένων ποσοτήτων και των μέγιστων ποσοτήτων ανά Διαχειριστική
Ενότητα είναι αναγκαίος, προκειμένου να τροποποιηθεί σημειακά ο μηχανισμός
πληρωμών του Παραρτήματος 6 της σύμβασης σύμπραξης, ώστε αυτός να εφαρμοστεί
για κάθε ΔΕ χωριστά – εκκινώντας από τον χρόνο έκδοσης του Πιστοποιητικού
Αποδοχής Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης ή ΟΣΔΑ για κάθε μια από αυτές – μέχρι
το χρονικό σημείο της συνολικής λειτουργίας των υποδομών και των τριών ΔΕ.
Αντίστοιχες σημειακές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και στο Παράρτημα 2 - Ετήσια
Χρέωση Αμοιβής Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ωστόσο, διατηρούνται τα ποσά της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας Υπηρεσιών Μεταβατικής Διαχείρισης και
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας Μονάδων ΟΣΔΑ και δεν επιμερίζονται
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ανά υποδομή (άρθρο 7.3.).
2.12. Εξάλλου, ως προς το ζήτημα των έργων βελτίωσης των οδών πρόσβασης
στους χώρους του έργου, επισημαίνεται (βλ. το 429777/21.12.2021 έγγραφο του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου παρ. viii ) ότι οι χώροι του έργου δεν ήταν γνωστοί στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου εξ αρχής, αλλά εισφέρονταν από τον προσωρινό ανάδοχο, ο
οποίος καλείτο, μετά την ανακήρυξή του ως οριστικού αναδόχου και υπό την ιδιότητά
του αυτή, σε υπόδειξη των χώρων του έργου και σε υποβολή των σχετικών τίτλων και
πιστοποιητικών αυτών, καθώς και στην υποβολή φακέλου για την περιβαλλοντική
αδειοδότησή τους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης.
Ο ΙΦΣ στις ως άνω Εκτιμήσεις του (αρχική και αναθεωρημένη) αναφέρεται στο
αντικείμενο των εργασιών αυτών ανά Διαχειριστική Ενότητα και περιγράφει την
τεχνική λύση, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις άδειες που θα απαιτηθούν, ενώ
στις Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Κατασκευών του έργου (άρθρο 1.14 Παραρτήματα
5Α και 5Γ της σύμβασης σύμπραξης) θα αναφέρονται εφεξής και οι εργασίες βελτίωσης
των οδών πρόσβασης που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Οι
εργασίες

αυτές

εντάσσονται

στο

Πρόγραμμα

Κατασκευής

με

τη

μορφή

Συμπληρωματικών Οροσήμων και η ολοκλήρωσή τους πιστοποιείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή κατά τρόπο ανάλογο με την πιστοποίηση των αρχικών Οροσήμων
(άρθρο 36.4.3). Το Παράρτημα 2 συμπληρώνεται με τις Προγραμματισμένες
Ημερομηνίες Περάτωσης Συμπληρωματικών Οροσήμων – οι χρόνοι ορίζονται από την
υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης σύμπραξης – καθώς και με τα ποσά της
ημερήσιας αποζημίωσης ποινικής ρήτρας για μη επίτευξη της Προγραμματισμένης
Ημερομηνίας Περάτωσης των Συμπληρωματικών Οροσήμων. Περιλαμβάνεται περίοδος
ευθύνης και υποχρεωτικής συντήρησης από τον ΙΦΣ των έργων βελτίωσης των οδών
πρόσβασης στους χώρους του έργου για χρονικό διάστημα 24 μηνών για την υποδομή
κάθε ΔΕ, αρχής γενομένης από την έκδοση για κάθε έργο της Βεβαίωσης Περάτωσης
Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής Συμπληρωματικού Οροσήμου (άρθρο 36.4.4).
Κατά την περίοδο ευθύνης, ο ΙΦΣ είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση των έργων, την
αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων, πλημμελειών, αστοχιών και ζημιών, καθώς και τη
συντήρησή τους, ώστε να διατηρούνται στην προσήκουσα κατάσταση. Σχετικά με τη
διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της ως άνω περιόδου ευθύνης εκάστου
Συμπληρωματικού Οροσήμου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους του
ΙΦΣ, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής εκδίδει Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Περιόδου Ευθύνης
Συμπληρωματικών Οροσήμων (άρθρο 36.4.5.3.), όπου και θα πιστοποιεί την
αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων, πλημμελειών, αστοχιών και ζημιών στις οδούς
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πρόσβασης. Ακολούθως και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση εκάστου
Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Περιόδου Ευθύνης Συμπληρωματικών Οροσήμων από
τον

Ανεξάρτητο

Ελεγκτή,

η

Περιφέρεια

Πελοποννήσου

θα

εκδίδει

πιστοποιητικό/πρωτόκολλο παραλαβής εκάστου Συμπληρωματικού Οροσήμου (άρθρο
36.4.5). Επίσης, προβλέπεται η έκδοση «Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών Συμπληρωματικών Οροσήμων», η οποία θα καλύπτει και την 24μηνη περίοδο
ευθύνης και υποχρεωτικής συντήρησης (άρθρο 7.1.1.). Προβλέπεται (άρθρο 34.6) ότι ο
ΙΦΣ θα εξασφαλίσει τη συνεχή, ασφαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και
πρόσβασης των εργοταξιακών και άλλων οχημάτων στους χώρους του έργου, καθώς και
των απορριμματοφόρων στις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης και τις Μονάδες
ΟΣΔΑ, κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων βελτίωσης των οδών πρόσβασης και
των κόμβων και κατά την περίοδο ευθύνης και υποχρεωτικής συντήρησης αυτών, ενώ
θα εκτελεί, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, δαπάνες και έξοδα, κάθε εργασία
αποκατάστασης και συντήρησης των έργων βελτίωσης και πρόσβασης των οδών. Σε
περίπτωση δε που ο ΙΦΣ δεν προβεί στις ως άνω εργασίες ως οφείλει, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου θα δικαιούται αλλά δεν θα υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση η
ίδια και να χρεώσει το σχετικό κόστος αποκατάστασης και συντήρησης στον ΙΦΣ
(άρθρο 36.4.5.2.). Επίσης, σε περίπτωση που, κατά την περίοδο της κατασκευής των
έργων βελτίωσης οδών πρόσβασης ή/και την περίοδο ευθύνης, εμποδιστεί η πρόσβαση
στις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης ή/και Μονάδες ΟΣΔΑ από υπαίτιες πράξεις ή
παραλείψεις του ΙΦΣ, θα εφαρμόζονται οι απομειώσεις του Παραρτήματος 6 –
Μηχανισμός Πληρωμών (μη αποδοχή συμβατικών αποβλήτων) (άρθρο 34.6). Στο
Παράρτημα 3 προστέθηκε παράγραφος για τις ειδικές μελέτες που θα απαιτηθούν για
την εκτέλεση των έργων βελτίωσης οδών πρόσβασης και τα συναφή έργα διαχείρισης
ομβρίων. Ο προϋπολογισμός (κεφαλαιακή δαπάνη) του εργασιών αυτών ανέρχεται στο
ποσό (μετά την έκπτωση) των 4.653.937,66 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), και προβλέπεται
(άρθρο 36.4.1 «Χρηματοδοτική συμβολή Περιφέρειας Πελοποννήσου Εργασιών
Συμπληρωματικών Οροσήμων») να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, η οποία θα δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή
αυτών προς χρηματοδότηση στο ΕΠ 2 – Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη, Πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας
Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (βλ. το 337841/18.10.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου).
2.13. Με τη 1443/12.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι ως άνω τροποποιήσεις στη σύμβαση
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σύμπραξης. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ 2751), εν αναμονή της ολοκλήρωσης
των διαδικασιών ένταξής του στο ως άνω επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ οι
λογαριασμοί του εκτελούνται κανονικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
σύμπραξης [βλ. το 429777/21.12.2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου παρ.
(v)].
2.14.

Αίτηση

αναστολής

κατά

της

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.7.2019

απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί τροποποίησης της οικ.173714/9.7.2014 απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου απορρίφθηκε με τη 266/2021
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη ως άνω
τροποποίηση (ανωτέρω σκ. 2.2.3) της αρχικής σύμβασης ΣΔΙΤ, με την οποία
μεταβάλλεται το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε κάθε μη
προβλεπόμενη στη σύμβαση πρόσθετη χρηματοδότησή της, που είναι μελλοντική και
αβέβαιη, διατηρούμενης, όμως, της δυνατότητάς της να αναθεωρήσει προς τα πάνω το
ποσοστό αυτό μέχρι το όριο που είχε οριστεί αρχικώς στη σύμβαση (70%), και
καταργείται κάθε υποχρεωτική για τον ως άνω ΙΦΣ τέτοιου είδους χρηματοδότηση, δεν
διαφοροποιεί ουσιώδεις όρους της ως άνω αρχικής σύμβασης, καθώς δεν αφορά καν
στο αρχικό συμβατικό τεχνικό και οικονομικό της αντικείμενο, με συνέπεια ούτε να το
διευρύνει ούτε να μεταβάλλει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του ως άνω
επιλεγέντος ΙΦΣ. Επομένως, είναι επιτρεπτή, διότι, ακόμα και αν είχε γνωστοποιηθεί
στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της ως άνω αρχικής σύμβασης, δεν θα είχε ως
αποτέλεσμα να επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσής της άλλων
διαγωνιζομένων εκτός από εκείνους που έγιναν αρχικώς δεκτοί ή να επιλεγεί μια
προσφορά διαφορετική από εκείνη που αρχικώς επελέγη (βλ. Ε΄ Κλ. ad hoc 111/2018).
Περαιτέρω, ως προς τις λοιπές τροποποιήσεις που αφορούν στη διακριτή αντιμετώπιση
των προθεσμιών και χρόνων ολοκλήρωσης των επιμέρους υποδομών που συνθέτουν το
έργο (ανωτέρω σκ. 2.10 και 2.11) και στην κατασκευή των συνοδών έργων βελτίωσης
των οδών πρόσβασης στους χώρους του έργου (ανωτέρω σκ. 2.12), το Κλιμάκιο
λαμβάνει υπόψη ότι έχουν τηρηθεί εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του
ΙΦΣ οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σύμβαση σύμπραξης (άρθρα 57
και 59) και αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα των τροποποιήσεων αυτών για την
απρόσκοπτη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης
σύμπραξης.
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4. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα
νόθευσης του ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για ουσιώδεις
τροποποιήσεις κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης που να κωλύουν την υπογραφή
του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης σύμπραξης ΣΔΙΤ μετά των τροποποιούμενων
παραρτημάτων αυτής, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης σύμπραξης
μετά

των

τροποποιούμενων

παραρτημάτων

αυτής,

μεταξύ

της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου και της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία [Α] και ως
εκ τρίτου του μετόχου του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, ήτοι της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία [Β], για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
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