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

 
 

 

 
 
 
  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ως προς τον τίτλο. 

           Αριθμός Συνεδρίασης   : 21η 
           Αριθμός Απόφασης       : 229/19-07-2021 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Η ΜΗ, ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ». 

 
Σήμερα την 19η Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 13:00 έως 

15:00,πραγματοποιήθηκε, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings), 
η 21η 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. 10092/15-07-2021 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: 

 

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

 
Θέμα 1οΕκτός Ημερήσιας Διάταξης: 
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο και μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης η μη, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του φακέλου 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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) 
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ»», ανέφερε ότι ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται 
στο γεγονός ότι έχουν υποβληθεί τα αιτήματα της παράτασης την 15.07.2021 και ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 26η Ιουλίου 2021, οπότε κρίνεται σκόπιμο το 
θέμα να συζητηθεί σε αυτή τη συνεδρίαση. 

   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 1ου και μοναδικού 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. 

10155/16.07.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη:  
1. Την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με 

θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ΑνταγωνιστικούΔιαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
μέσω τουΕθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου 
«ΜΟΝΑΔΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας»σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση 
ΤεύχουςΠρόσκλησης Υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)» 

2. Τον με Αριθμό Συστήματος 181485 Διαγωνισμό του Έργου, όπως δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ 
3. Το με αρ. πρ. 9618/07.07.2021 αίτημα οικονομικού φορέως 
4. Το με αρ.πρ. 10053/15.07.2021 αίτημα οικονομικού φορέως 
5. Το με αρ.πρ. 10054/15.07.2021 αίτημα οικονομικού φορέως 

 
Κατόπιν της 159/2021 απόφασης της εκτελεστικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε η Α’ Φάση - 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία 
του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (181485) για την Σύμπραξη Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ». Η Προκήρυξη της ως άνω Σύμβασης απεστάλη 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 28.05.2021. Όλα τα σχετικά έγγραφα του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο και στον διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η 26η Ιουλίου 2021 και 
ώρα 20:00 (ώρα Ελλάδος). 

Σύμφωνα με το πρώτο αίτημα, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της πανδημίας 
Covid-19, που απαιτούν μεγαλύτερα διαστήματα για έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών από το 
εξωτερικό, της ιδιαίτερης φύσης του εν λόγω έργου και των αυξημένων απαιτήσεων σύνθεσης του 
φακέλου από Ένωση Προσώπων, ζητείται η παράταση της προθεσμίας κατά 9 εβδομάδες, ήτοι την 
27η Σεπτεμβρίου 2021, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος από όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Σύμφωνα με το δεύτερο αίτημα, ζητείται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ.αριθμ’ αριθ. 
ΑΔΑΜ21PROC008706142/2021-06-02 Διακήρυξης για τον διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: 
«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ» μέχρι την 29η 
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, λόγω ανάγκης συλλογής νομιμοποιητικών και 
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λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δοθείσης της 
σημασίας και της πολυπλοκότητας αυτού. Ειδικότερα και σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα, 
δεδομένου του ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με έμπειρες και καταξιωμένες 
αλλοδαπές εταιρείες, η τιθέμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής μέχρι 
την 26η Ιουλίου 2021 καθιστά ουσιωδώς δυσχερή έως αδύνατη την έγκαιρη έκδοση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, ιδίως των αλλοδαπών εγγράφων που χρειάζονται 
μετάφραση και επικύρωση με σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Πέραν του ότι οι ως άνω 
διαδικασίες τυγχάνουν αναμφίβολα ιδιαιτέρως χρονοβόρες, η προς σύσταση εταιρεία υπόκειται σε 
πρόσθετη καθυστέρηση στον χρόνο έκδοσης των απαιτούμενων εγγράφων, λόγω της 
επικρατούσης πανδημίας της νόσου COVID-19, γεγονός που δεν εναπόκειται στην δική τους 
επιμέλεια, αλλά στους χρόνους έκδοσης που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες 
της αλλοδαπής. Τέλος αναφέρεται ότι δεδομένων όλων των ανωτέρω, προς εξασφάλιση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και 
κατανοώντας την ανάγκη διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας θεωρείται σκόπιμη η παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του φακέλου με τις τιθέμενες εκ της Διακήρυξης απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με το τρίτο αίτημα, ζητείται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ. αριθμ’ 
αριθ.ΑΔΑΜ21PROC008706142/2021-06-02 Διακήρυξης για τον διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: 
«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ» τουλάχιστον κατά 
τρεις (3) μήνες, καθώς εκκρεμεί η παροχή των αιτούμενων διευκρινίσεων επί των τευχών και κατά 
συνέπεια ο χρόνος που απομένει μέχρι την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
καθίσταται ασφυκτικά μικρός. Στο ανωτέρω δε αίτημα, αναφέρεται πως η αιτούμενη παράταση θα 
αυξήσει τον ζητούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή ανταγωνισμό και θα επιτρέψει τη συμμετοχή 
αξιόπιστων διαγωνιστικών σχημάτων, που και τα δύο είναι απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση 
τόσο της διαγωνιστικής διαδικασίας, όσο και την επιτυχή ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού 
έργου. 

Θα πρέπει να ληφθεί περαιτέρω υπόψη ότι έχει υποβληθεί πληθώρα διευκρινιστικών 
ερωτημάτων και απαιτείται χρόνος για να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διευκρινίσεις που θα χορηγηθούν. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μή παράτασης 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία 
του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (181485) για την Σύμπραξη Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ», η οποία έχει ορισθεί ως η 26η Ιουλίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00». 

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, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη της όλα 
τα ανωτέρω 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 Επιτροπήτου 
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. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 
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2. Εγκρίνει ως ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Τρίτη 28 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00πμ. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την με αρ. απόφαση 159/21.05.2021 (ΑΔΑ: 
Ψ8ΙΝΟΞΧΝ-1ΘΨ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Δημοσίου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ΑνταγωνιστικούΔιαλόγου για την Ανάθεση 
Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω τουΕθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3389/2005 και έγκριση ΤεύχουςΠρόσκλησης Υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού)». 

    Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νέες ημερομηνίες. 
4. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών όπως προβεί στη σύνταξη ανακοίνωσης περί 

της νέας ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού προκειμένου να 
δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ. Η παρούσα να καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), να αναρτηθεί στον 
διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και να 
καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο 
συστημικό αριθμό 181485 του διαγωνισμού και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 
 

 
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 229/2021(Ορθή επανάληψη). 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

                                                 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
 
                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
  ΑΝΝΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ                         ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
                                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ                             Πρόεδρος Δ.Σ. 
                                         ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ      Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη    
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ
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