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

 

 
 
    
     
 

           Αριθμός Συνεδρίασης   : 25η 
           Αριθμός Απόφασης       : 294/07-09-2021 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Κ.Μ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3». 
 
  Σήμερα την 07η Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 13:00 έως 
15:00, πραγματοποιήθηκε, δια τηλεδιάσκεψης, η 25η 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. 12642/03-09-2021 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                                                                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    

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) 

 

8. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε)  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.) 
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΜΕΛΟΣ) 
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ (Μέλος) 
11. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ (Μέλος) 
12. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ (Μέλος) 
13. 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 1ο Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τις 
«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
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προσφοράς για το διαγωνισμό  με τίτλο: ‘’Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3’’», ανέφερε ότι ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται 
στο αίτημα οικονομικού φορέα για παράταση της διαδικασίας και καθώς για οποιαδήποτε 
μεταβολή στους όρους διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως είναι η μετάθεση ημερομηνιών, 
απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι της Εκτελεστικής Επιτροπής), και το γεγονός 
ότι για το συγκεκριμένο διαγωνισμό η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού με α/α 
126559 είναι η 9η Σεπτεμβρίου, κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί το 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 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. 
12766/07-09-2021 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 

 
«Θέτοντας υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

3. Την απόφαση 255/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
Π.Κ.Μ.». 

4. Τη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 11280/11-08-2021 για τις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας 
καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.», στην οποία αναφέρεται η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών η 9η Σεπτεμβρίου 2021. 

5. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 12757/7-9-2021 αίτημα της εταιρίας BLIND STUDIO IKE στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 126559 μέσω της φόρμας «επικοινωνία» του διαγωνισμού, 
με το οποίο αιτείται την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού. 

 
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να: 

 
- Αποδεχθεί με αρ. πρωτ. εισερχ. 12757/7-9-2021 αίτημα της εταιρίας BLIND STUDIO IKE  
 
- Αποφασίσει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με 

αντίστοιχη μετάθεση των σχετιζόμενων ημερομηνιών (αποσφράγισης προσφορών, 
αιτούμενων διευκρινήσεων κα) του διαγωνισμού για τις «Εργασίες για τη δημιουργία 
ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 
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δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.», με α/α ΕΣΗΔΗΣ 126559, λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις συναλλαγές με τους διάφορους φορείς.  

- Ορίσει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για τις 
«Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.», με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 126559 την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 

 
Η τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (δηλ. η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Θα αναρτηθεί επίσης 
στην ιστοσελίδα www.fodsakm.gr». 

 
  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. Αποδέχεται το με αρ. πρωτ. εισερχ. 12757/7-9-2021 αίτημα της εταιρίας BLIND STUDIO 
IKE. 
 

2. Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με αντίστοιχη 
μετάθεση των σχετιζόμενων ημερομηνιών (αποσφράγισης προσφορών, αιτούμενων 
διευκρινήσεων κα) του διαγωνισμού για τις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.», με α/α ΕΣΗΔΗΣ 126559, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συναλλαγές με 
τους διάφορους φορείς.  

 
3. Ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για τις 

«Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.», με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 126559 την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 

 
4. Η τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (δηλ. η μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών) θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα 
www.fodsakm.gr.  
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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  294/2021. 
Αφού αναγνώσθηκε 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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