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

 

 
 
    

 
           Αριθμός Συνεδρίασης   : 4η 
           Αριθμός Απόφασης       : 27/06.02.2023 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Η ΜΗ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 241.881.159,72 € ΜΕ  ΦΠΑ 24%. 
 
Σήμερα την 6η Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 έως 14:30, 
πραγματοποιήθηκε η 04η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας,που 
θα γίνει δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας CiscoWebexMeetings) σύμφωνα με  το 
άρθρο 78 του Ν. 4954/2022,το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 374/ΑΠ39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και 380/ΑΠ 
39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
    Διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
συγκεκριμένα: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                       

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

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

 
Θέμα 1ο:  
  Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη 
«Έγκριση χορήγησης παράτασης ή μη, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
για τον διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Υπολειμματικών 
Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων 
(ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με 
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τα δικαιώματα  προαίρεσης) 241.881.159,72 € με  ΦΠΑ 24%», έθεσε υπόψη των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής την υπ’αριθμ. 1463/02.02.2023 εισήγηση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

 
«Έχοντας υπόψη: 

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

2. Την με αρ. 406/20.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΞΝΜΟΞΧΝ-Σ1Ρ) Απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής, 
με θέμα την έγκριση διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ημερομηνίας διαγωνισμού του 
έργου του θέματος. 

3. Τον με Αριθμό Συστήματος 194354 Διαγωνισμό του Έργου, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Το με αρ. πρωτ. 335/12.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα. 

5. Το με αρ. πρωτ. 890/23.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα. 

6. Το με αρ. πρωτ. 916/23.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου)  αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα. 

7. Το με αρ. πρωτ. 1038/25.01.2023 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ΚΜ.  
8. Το με αριθ. πρωτ. 1232/30.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παράτασης οικονομικού 

φορέα.  
9. Το με αρ. πρωτ. 1289/31.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου)  αίτημα παροχής διευκρινίσεων 

οικονομικού φορέα. 
10. Το με αρ. πρωτ. 1412/02.02.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου)  αίτημα παροχής διευκρινίσεων 

οικονομικού φορέα. 

Κατόπιν της 406/2022 απόφασης της εκτελεστικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ΚΜ, διενεργεί τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για 
την του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 194354). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
έχει οριστεί η 17η Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ και ως ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 23η Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 πμ.  

Στην πλατφόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έχουν υποβληθεί τα ακόλουθα αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς: 

 Το με αρ. πρ. 335/12.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα 

 Το με αρ. πρ. 890/23.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα 

 Το με αρ. πρ. 916/23.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου) αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα 

 Το με αρ. πρ. 1289/31.01.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου)  αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα. 

 Το με αρ. πρωτ. 1412/02.02.2023 (αρ. πρ. εισερχομένου)  αίτημα παροχής διευκρινίσεων 
οικονομικού φορέα. 
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Από τα ανωτέρω αιτήματα αυτά με αρ. πρωτ. 335/12.01.2023, 890/23.01.2023 και 
916/23.01.2023   απαντήθηκαν με το με αριθ. πρωτ.  1038/25.01.2023 έγγραφο του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ΚΜ, ενώ τα με αρ. πρ. 1289/31.01.2023 και  1412/02.02.2023  
αιτήματα  παροχής διευκρινίσεων οικονομικών φορέων πρόκειται να απαντηθεί από την Υπηρεσία 
μας μέχρι την Παρασκευή 10.02.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 της 
εγκεκριμένης διακήρυξης.   
Σύμφωνα με το με αρ. πρ. 335/12.01.2023 έγγραφο οικονομικού φορέα ζητείται χορήγηση 
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι τις 12 Απριλίου 2023.  
Επιπλέον και σύμφωνα με τα με αρ. πρ. 890/23.01.2023, 916/23.01.2023  και 1289/31.01.2023 
έγγραφα οικονομικών  φορέων ζητείται χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών τουλάχιστον 2 μηνών. Τέλος και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
1232/30.01.2023 έγγραφο οικονομικού φορέα ζητείται χορήγηση παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.  Οι παρατάσεις  
ζητούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διευκρινίσεις από την Υπηρεσία μας για την 
υποβολή των προσφορών.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δεδομένης της σπουδαιότητας και της πολυπλοκότητας του 
ανωτέρω έργου, δύναται να παραταθεί η προθεσμία της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
προσφορών κατά σαράντα  ημερολογιακές ημέρες, ήτοι  έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και 
ώρα 15.00 μμ καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι έως 
την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 πμ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης 
σαράντα  ημερολογιακών ημερών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
194354) με τις νέες ημερομηνίες να διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 30η  
Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μμ.  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 
05η Απριλίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 πμ.  
Αντιστοίχως, οι προθεσμίες της παραγράφου της παραγράφου 2.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης  
διαμορφώνονται ως εξής: έως 20/03/2023 παραλαβή αιτημάτων χορήγησης συμπληρωματικών 
πληροφοριών  σχετικών με τα έγγραφα της σύμβασης και αντιστοίχως έως 24/03/2023  η 
χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής». 

 
    Αφού τελείωσε η εισήγηση ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
έχοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω και: 
 Το άρθρο 97 του Ν. 3463/2006, 
 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
 Το άρθρο 231 παρ.2 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018), 
 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 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών κατά σαράντα  ημερολογιακές 
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ημέρες σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και δεδομένης της σπουδαιότητας και της πολυπλοκότητας του έργου με τίτλο : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 194354). 

2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών κατά 
σαράντα  ημερολογιακές ημέρες, ήτοι  έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 15.00 μμ 
καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι έως την 
Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 πμ. 

3. 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 194354 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  27/2023. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

       ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ                                                          ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
           Πρόεδρος Δ.Σ.                ΔΕ Διοικητικού 
  Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
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