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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
         (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

 
 
     
 

           Αριθμός Συνεδρίασης   : 3η 
           Αριθμός Απόφασης       : 22/02-02-2021 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ή ΜΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 173.914,90 
ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%. 
 
   Σήμερα την 2η Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 13:00 έως 
15:00, πραγματοποιήθηκε, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex 
Meetings), η 3η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-
2020, 163/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-
2020) και το άρθρο 2 του Ν.4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/03-04-2020) που κυρώνει την 
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020) και κατόπιν από την υπ’ αριθ. 1243/29-01-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Μιχαήλ Γεράνη, η οποία επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα 
και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 και το άρθρ. 75 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018. 
  Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             
1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε.) 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.) 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Μέλος) 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ (Μέλος) 
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ (Μέλος) 
6. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ (Μέλος) 
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος) 
 

   Άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. 
Μιχαήλ Γεράνη. Η γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, κα Κυριακή Ιωαννίδου, τήρησε τα 
πρακτικά της συνεδρίασης. 

 
Θέμα 3ο Εκτός ημερήσιας διάταξης 

      Εισηγούμενος ο πρόεδρος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την «Λήψη 
απόφασης για επανάληψη ή μη του Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση του 
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Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)», εκτιμώμενης αξίας 
173.914,90 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ανέφερε ότι ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται στο 
γεγονός ότι, δεδομένης της με αριθμ.πρωτ.8343/18.11.2020 Ανακοίνωσης που εξέδωσε η Π.Ο. 
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα “Ανακοίνωση για την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και άλλες 
Επιτροπές” κι ενώ διαπιστώθηκε ότι δεδομένης της ημερομηνίας αποσφράγισης που είχε 
μετατεθεί για την 15-01-2021 και 26-01-2021 δεν συγκλήθηκε η επιτροπή για τον άνοιγμα των 
προσφορών, θα πρέπει να οριστεί νέα ημερομηνία αποσφράγισης και να ενημερωθούν άμεσα 
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς και τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, 
κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σήμερα.  
 
  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου, μετά από διαλογική συζήτηση και 
αφού  έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ότι συντρέχει λόγος συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, πριν την έναρξη 
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3, του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018. 

 
   Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την 
υπ΄αριθμ.πρωτ. 1309/01-02-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:  
 
«Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας για το έτος 2020 (Απόφαση 09/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 
6Ν05ΟΞΧΝ-Ν6Γ). 

2. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας για το έτος 2020 (Απόφαση 03/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 
Ω0ΣΜΟΞΧΝ-7ΑΛ). 

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016), «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την με αρ.πρωτ. 13317/07-10-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007436283 ΑΔΑ:ΨΣΤ2ΟΞΧΝ-ΣΤ4) 
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης. 

5. Την 361/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΖΡΟΞΧΝ-ΞΩ6) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Κ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)»(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
173.914,90 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%). 

6. Την με αρ.πρωτ. 8343/18.11.2020 Ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα 
“Ανακοίνωση για την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές”, η οποία συνεχίζει να 
παρατείνεται έως τις 05.02.2021. 

7. Την 424/29.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΝ03ΟΞΧΝ-ΧΣ2) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 
   Για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)», εκτιμώμενης αξίας 
173.914,90 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με την 361/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΖΡΟΞΧΝ-ΞΩ6) 
Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και 
ορίστηκαν οι ημερομηνίες λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθώς και 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών. 
   Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (α/α 
συστήματος 93808), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, η οποία είχε οριστεί η 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μμ. Ως 
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, είχε οριστεί η 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 
   Ακολούθησε η 424/29.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΝ03ΟΞΧΝ-ΧΣ2) Απόφαση σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για την 15η Ιανουαρίου 2021 και η 26η 
Ιανουαρίου 2021, λόγω της αποχής από την αρχικά ορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης για την 
αποσφράγιση των προσφορών, τόσο του Προέδρου, όσο και της Αναπληρώτριας Προέδρου 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (που ορίστηκε μέσω του μητρώου κληρώσεων 
μελών για τη διεξαγωγή δημοσίων συμβάσεων (ΜΗΜΕΔ), )), και με την αιτιολογία που 
αναφέρεται στην υπ’ αρ.πρωτ. 8343/18.11.2020 Ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο. 
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα “Ανακοίνωση για την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και άλλες 
Επιτροπές”. 
   Κατόπιν της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον παρήλθε χωρίς να καταστεί εφικτή η 
αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού, για τους ίδιους λόγους με τις προηγούμενες 
φορές, καθώς και σύμφωνα με το  Άρθρο 98 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και 
αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/16, στο οποίο ορίζεται ότι: 
“……1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, όταν οι εν 
λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: 
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ.. Την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των 
προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς 
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου 
τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος 
(επαναληπτικός διαγωνισμός)…. 
……4. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 22 και 36, με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.», 
 
   Θα πρέπει να διεξαχθεί νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν 
λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που 
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός). 
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   Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε συνημμένα την ΝΕΑ Διακήρυξη και 
τα Τεύχη Δημοπράτησης για τον ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
(ΣΜΠΕ)», εκτιμώμενης αξίας 173.914,90 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  
   Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος (α/α συστήματος 117734), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η οποία προτείνεται να οριστεί ως η 9η Μαρτίου 2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μμ. 
   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται η 15η 
Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.». 
 
   Λαμβάνοντας αυτά υπόψη ο πρόεδρος ανέπτυξε τη θέση του, κατόπιν ενημέρωσης και από 
το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, αλλά να 
ανακληθεί η απόφαση 424/2020 στο σκέλος που αφορά τον ορισμό των ημερομηνιών 
αποσφράγισης και προκειμένου να προλάβουν έγκαιρα να ενημερωθούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, μέλη της επιτροπής και συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, να οριστεί νέα 
ημερομηνία αποσφράγισης  η 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη. 
 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
   Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω καθώς και την υπ’ αριθ. 
1/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
(Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στην Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας):    

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
1. Δεν εγκρίνει την με αρ.πρ. 1309/01.02.2021 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  

σχετικά με την επανάληψη του Διαγωνισμού της Μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
(ΣΜΠΕ)». 

2. Ανακαλεί την με αρ. 424/ 2020 (ΑΔΑ: ΨΝ03ΟΞΧΝ-ΧΣ2) Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που 
ορίζεται ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 15-01-
2021 και ώρα 10:00πμ και σε περίπτωση συνέχισης της Απεργίας - Αποχής η Τρίτη 26-01-
2021 και ώρα 10:00πμ. 

3. Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για 
τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)», 
Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η 
Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ.  

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ32ΠΟΞΧΝ-Ο27



5 
 

Η αποστολή της ψήφου των παρόντων μελών της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις εγκυκλίους 40/ΑΠ 20930/31-03-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-
11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2021. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

                                         Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                    
 
 
 
                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ                           ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ                               Πρόεδρος Δ.Σ. 
 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ      Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη    

                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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