Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA BAMPOUSI
Ημερομηνία: 2018.04.10
12:34:35 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη 10.04.2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Αρ. πρωτ. : 5794

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Τ.Κ. 546 26
Τηλέφωνο: 2310 508791
Fax

: 2310 508787

Email

: e.bakirtzi@fodsakm.gr

Πληροφορίες: Μπακιρτζή Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση Καταλόγου Εμπειρογνωμόνων για την περίοδο εργασιών για έργο
ΣΔΙΤ «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας προκειμένου να καταρτίσει Κατάλογο Εμπειρογνωμόνων για την περίοδο εργασιών για το έργο
ΣΔΙΤ: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών», σύμφωνα με το άρθρο 66 της
Σύμβασης Σύμπραξης για το παραπάνω έργο
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι
δικαιολογητικά, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι έως 03.05.2018 στο γραφείο
πρωτοκόλλου (3ος όροφος, γραφείο 306) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
στη διεύθυνση: Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε
αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα προσόντα:
-

Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ

-

Επιθυμητή γνώση στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων ή /και συμβάσεων παραχώρησης ή/και
ΣΔΙΤ

-

Επιθυμητή γνώση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

-

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τον Ιδιωτικό Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ), ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ΣΙΡΡΑ Α.Ε., τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τους Υπεργολάβους του ΙΦΣ και τους βασικούς ανταγωνιστές
του ΙΦΣ ή/και των υπεργολάβων του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
-

Αντίγραφο Διπλώματος / Πτυχίου

-

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα
ως άνω προσόντα του

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενός είναι πλήρως ανεξάρτητος από το Ιδιωτικό Φορέα
Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»
τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τους Υπεργολάβους του ΙΦΣ και τους
βασικούς ανταγωνιστές του ΙΦΣ ή/και των υπεργολάβων του

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται να ενεργήσει ως Πρόεδρος της Τριμελούς
Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών οποτεδήποτε κληθεί.

Αντικείμενο Εμπειρογνωμόνων
Εάν και όποτε προκύψει διαφωνία κατά την εφαρμογή της Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο ΣΔΙΤ:
«Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» για την περίοδο των εργασιών και τα
Μέρη (ΙΦΣ ή Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας) δεν καταλήγουν σε συμφωνία, τότε οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να παραπέμψει τη
διαφωνία στην Τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη,
τουλάχιστον ένας εκ των οποίων θα είναι Εμπειρογνώμονας, που θα επιλέγεται από τον εν λόγω κατάλογο
και ο οποίος θα ορίζεται ως Πρόεδρος. Ο Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από έξι (6) ειδικούς,
που θα επιλέγονται από κοινού από τα Μέρη. Οι Εμπειρογνώμονες θα είναι πενταετούς θητείας με
δυνατότητα ανανέωσης αυτής από τα Μέρη.
Ο Εμπειρογνώμονας, που θα ορίζεται ως Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών,
θα επιλέγεται με κλήρωση από τον Κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Ο κληρωθείς Εμπειρογνώμονας οφείλει
να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το διορισμό του εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα που έλαβε
γνώση της κληρώσεως.
Ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τόπου και
χρόνου διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών) εναπόκειται στην
απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.
Σε κάθε περίπτωση η Τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών οφείλει να εκδώσει την απόφασή της
επί της διαφοράς και να την κοινοποιήσει εγγράφως σε αμφότερα τα Μέρη εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Σημειώματος Παραπομπής εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν
διαφορετική προθεσμία είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη. Ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών θα έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την προαναφερόμενη προθεσμία κατά επτά (7)
ημέρες το μέγιστο. Η απόφαση θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και θα είναι αιτιολογημένη.
Η Τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών οφείλει να αποφασίζει δίκαια και αμερόληπτα και να
παίρνει πρωτοβουλίες για να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά και να εφαρμόσει ορθά τη Σύμβαση

Σύμπραξης και το νόμο. Η Τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα δύναται να εξετάσει, ελέγξει και
μελετήσει οποιαδήποτε γνώμη, πιστοποιητικό, οδηγία, απόφαση οποιασδήποτε φύσης που έγινε ή
εκδόθηκε σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης.
Όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έγγραφα που παρέχουν τα Μέρη στην Τριμελή Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών στα πλαίσια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου είναι και πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.
Η αμοιβή και οι δαπάνες του Εμπειρογνώμονα για οποιαδήποτε διαδικασία θα προκαταβάλλονται
από το Παραπέμπον Μέρος σύμφωνα με σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής που θα κοινοποιείται
στα Μέρη με τη συγκρότηση της. Με την απόφασή της επί της διαφοράς, η Τριμελής Επιτροπή θα καθορίζει
το οριστικό ποσό της αμοιβής και των δαπανών, εντός των οριζομένων ορίων από τον Κ.Πολ.Δ. για τις
αμοιβές των διαιτητών, το οποίο και θα επιμερίζει στα Μέρη. Καθένα από τα Μέρη θα αναλαμβάνει τα
έξοδά του, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
συμβούλων και των εξόδων τυχόν μαρτύρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Φορέα στο τηλέφωνο 2310 508791, κα. Ελένη
Μπακιρτζή.
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