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           Αριθμός Συνεδρίασης   : 4η 
           Αριθμός Απόφασης       : 48/15-02-2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Σ.) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 10.229.342,26 €  ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ 24%. 
 
  Σήμερα την 15η Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα από 13:00 έως 
14:00, πραγματοποιήθηκε, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex 
Meetings), η 4η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-
2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/13-11-2020, 642/69471/24-09-
2021 & 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-
03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020), τα άρθρα 2 και 10 της ΠΝΠ 
11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/03-04-2020) και 
κατόπιν από την υπ’ αριθ. 1976/11-02-2022 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. 
  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) 
 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής, κα Κυριακή 
Ιωαννίδου. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Θέμα 1ο:  
 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη «Έγκριση του 
Πρακτικού Ι για την Ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας  του Έργου με τίτλο: «Επέκταση 
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και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του 
Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης»  προϋπολογισμού (με το δικαίωμα προαίρεσης) 
10.229.342,26 €  πλέον  ΦΠΑ 24%», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την 
υπ’ αριθμ. 1936/11-02-2022 εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο σκεπτικό 
της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 
«Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την 389/16.11.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΕ8ΡΟΞΧΝ-ΝΔΓ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.  

3. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC009600773) 

4. Την με αριθ. 04/2022 (ΨΓΝΜΟΞΧΝ-0ΓΞ) (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./39/28.01.2022) απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με 

την οποία συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου. 

5. Το συνημμένο Πρακτικό I της Επιτροπής διαγωνισμού με αρ. πρ. 1815/09.02.2022 

 

Ο Διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Επέκταση 

και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του 

Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης» διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο συστημικός αριθμός του 

Διαγωνισμού είναι 184108. Σύμφωνα με το Άρθρο 18, της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και 

την με αριθ. 1/11-01-2022 (ΑΔΑ:  64ΧΨΟΞΧΝ-Λ35) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής 

Μακεδονίας ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε 

η 31η Ιανουαρίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 07η Φεβρουαρίου του 2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των 

μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 184108 και διαπίστωσε 

ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, η 

ηλεκτρονική προσφορά με αριθμό 237391  από τον παρακάτω διαγωνιζόμενο  ΗΛΕΚΤΩΡ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. "ΗΛΕΚΤΩΡ 

Α.Ε." 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό) 

φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπό) φακέλου «Τεχνική Προσφορά», χωρίς 

να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστημα 

τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό  συστήματος 237391. 

 
Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής του προσφέροντα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία: 
 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. 
Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
79Α του ίδιου ν. 4412/2016 
β) την εγγύηση συμμετοχής 
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
α) Δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), ούτε και άλλο έγγραφο που να σχετίζεται με τον υπόψη διαγωνισμό. Στον 
ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», περιλαμβάνονται έγγραφα που 
αφορούν άλλον διαγωνισμό και άλλη αναθέτουσα αρχή. 
β) Η εγγύηση συμμετοχής που περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο δεν ταυτίζεται με την 
εγγυητική συμμετοχής που περιήλθε  πρωτότυπη στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής σε 
σφραγισμένο φάκελο. 
Επομένως ο Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και δεν 
γίνεται αποδεκτός στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. Ακολούθως η Επιτροπή 
Διαγωνισμού δεν προχώρησε στον έλεγχο του Υποφακέλου Τεχνική Προσφορά και ολοκλήρωσε 
τη συνεδρίαση. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρακτικό Ι της 
Επιτροπής διαγωνισμού, για το διαγωνισμό της κατασκευής  και λειτουργίας του έργου με τίτλο:  
«Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων 
(Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης»  προϋπολογισμού (με 
το δικαίωμα προαίρεσης) 10.229.342,26 €  πλέον  ΦΠΑ 24% και παρακαλούμε για την έκδοση 
απόφασης έγκρισης ή μη του ανωτέρω πρακτικού. Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης σας 
χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα της παρ.4.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης. 
Επιπλέον  εισηγούμαστε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους  όρους, όπως 
αυτοί εγκρίθηκαν με την με αριθμ.  389/16.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΡΟΞΧΝ-ΝΔΓ) απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, 
όπως ισχύει σήμερα. 
  Οι προσφορές θα αποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, η οποία προτείνεται να οριστεί η 28η Μαρτίου  2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
15.00 μμ.  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 
4η  Απριλίου  2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 πμ.» 
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 την με αρ. πρωτ. 1936/11.02.2022 εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
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2. Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 1815/09.02.2022 Πρακτικό I της Επιτροπής διαγωνισμού (το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) για το διαγωνισμό της κατασκευής  και 
λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων 
έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης 
Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης»  προϋπολογισμού (με το δικαίωμα προαίρεσης) 10.229.342,26 
€  πλέον  ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το οποίο ο Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και με βάση τα αναφερόμενα στη 
Διακήρυξη δεν γίνεται αποδεκτός στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 

3. Αποφασίζει τη διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία είχε εγκριθεί με την με αρ. 
389/16.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ8ΡΟΞΧΝ-ΝΔΓ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 
Μακεδονίας  

4. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους  όρους όπως αυτοί 
εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 389/16.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ8ΡΟΞΧΝ-ΝΔΓ) απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.  

5. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 28η 
Μαρτίου  2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 μμ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

6. Ορίζεται ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4η Απριλίου  2022, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 πμ.  

7. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της 
εγκεκριμένης διακήρυξης (Απόφαση 389/16.11.2021 Εκτελεστικής Επιτροπής). 

8. Η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της εγκεκριμένης 
διακήρυξης. 

 

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  48/2022. 
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2311 236100 
 

  
 
 
Θεσσαλονίκη, 09.02.2022 
Αρ. πρωτ. 1815 
 

   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ  
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184108), 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΤΙΜΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ ν 4412/2016, ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ  Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 
«Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. 

του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)» 
προϋπολογισμού (με το δικαίωμα προαίρεσης) 10.229.342,26 € 

 πλέον  ΦΠΑ 24% 
 

Την Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 10.00πμ οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων, ως Πρόεδρος 
2 ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  
3 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 
4 ΧΑΧΑΜΗ – ΧΑΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος  
5 ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών εκπρόσωπος του ΤΕΕ 
6 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΔΣ Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως εκπρόσωπος  των ΟΤΑ 
7 ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως εκπρόσωπος των 

εργοληπτικών οργανώσεων (ΠΕΣΕΔΕ)     
   

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων 
(Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)», που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 
04/2022 Απόφαση (ΨΓΝΜΟΞΧΝ-0ΓΞ)(ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./39/28.01.2022) της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, 
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και την αξιολόγηση 
των προσφορών που υποβλήθηκαν στον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 184108. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 
 
- Τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρ.389/16.11.2021 
(ΑΔΑ:ΨΕ8ΡΟΞΧΝ-ΝΔΓ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 
- Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC009600773), 
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- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) και ισχύει 
σήμερα, 
- Το λοιπό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
 
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. 
 
Ο Διαγωνισμός για την ανάθεση  της κατασκευής και λειτουργίας  του έργου με τίτλο «Επέκταση και 
Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. 
Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης» διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο συστημικός αριθμός του Διαγωνισμού είναι 184108 
Σύμφωνα με το Άρθρο 18, της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την με αριθ. 1/11-01-2022 (ΑΔΑ:  
64ΧΨΟΞΧΝ-Λ35) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 31ηΙανουαρίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 07η Φεβρουαρίου του 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με 
τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 184108 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από 
το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Διαγωνισμό και με τη 
σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, ηλεκτρονικές προσφορές από τους παρακάτω διαγωνιζόμενους: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Ημερομηνία και ώρα υποβολής 

1 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε." 

31/01/2022 13:08:58 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.5 (β), της Διακήρυξης, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 
εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω 
πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται 
τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι κατατέθηκε από την προσφέρουσα Εταιρεία φάκελος προσφοράς  
με αρ. πρ. 1275/01.02.2022 (εμπρόθεσμα) μία πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο 
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο προσφοράς κατατέθηκε η υπ΄ 
αριθμ. BTD016296/13.01.2022 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που έχει εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα, 
ποσού εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ (151.971,00 €), εκδοθείσα υπέρ της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» 
με τον δ.τ. ΗΛΕΚΤΩΡ A.E., για την οποία εκδόθηκε η με αρ. πρ.1689/08-02-2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της 
Εγγυητικής Επιστολής με αριθμό BTD016296/13.01.2022. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη», χωρίς να παρέχει 
πρόσβαση στα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές. Μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το 
σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 
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α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ α/α συστήματος 

1 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε." 

237391 

 
Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής του προσφέροντα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, 
ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του ίδιου ν. 4412/2016 
β) την εγγύηση συμμετοχής 
 
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
α) Δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ούτε και άλλο 
έγγραφο που να σχετίζεται με τον υπόψη διαγωνισμό. Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», περιλαμβάνονται έγγραφα που αφορούν άλλον διαγωνισμό και άλλη αναθέτουσα αρχή. 
 
β) Η εγγύηση συμμετοχής που περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο δεν ταυτίζεται με την εγγυητική 
συμμετοχής που περιήλθε πρωτότυπη στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
Επομένως ο Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και δεν γίνεται αποδεκτός στο επόμενο 
στάδιο του Διαγωνισμού. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν προχώρησε στον έλεγχο του 
Υποφακέλου Τεχνική Προσφορά και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όσα παρατέθηκαν, η Επιτροπή του διαγωνισμού: 
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ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ: 
 

Υπέρ της απόρριψης της με α/α 237391 προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.". 
 
Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4, της εγκεκριμένης Διακήρυξης, το παρόν Πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, αποστέλλεται για 
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Θεσσαλονίκη, 09 Φεβρουαρίου 2022 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

 
 
 
 

ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων 
Τοπογράφων 

ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 
 
 
 
 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 

   
 

ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΕΛΙΑ 
 
 
 
 
 

ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 
 

 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 
 
 
 
 

ΔΣ Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως 
εκπρόσωπος  ΟΤΑ 

 
 
 

 
ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ   

 
 
 
 
 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως 
εκπρόσωπος του ΤΕΕ 

 

  ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ   
 
 
 
 
 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως 
εκπρόσωπος των εργοληπτικών 

οργανώσεων (ΠΕΣΕΔΕ 
 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!1QBc72i3zqDcXZuIszFSdg%7D&bid_number=%7B!!GReyhw1zABlv-94ymg55BQ%7D&_ti=944954048&oapc=9&oas=-X6g2eEzEZC8f_1U5YNWzA..
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