
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

13-04-2021 ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ , “ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.” 

 

Αριθμ. Αποφ.37                                                 περίληψη : 

                                                                   Μετάθεση ημερομηνίας  

                                                               αποσφράγισης προσφορών  

                                        

 Στις 13/04/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:45   συνήλθαν   σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και της υπηρεσίας  ePresence.gov.gr  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού  τα μέλη του 

Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία Περιφερειακός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ και 

τον διακριτικό τίτλο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε. με έδρα το Αργοστόλι. 

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς από τα επτά (7) 

μέλη συμμετείχαν  επτά (7), δηλαδή: 

 

Παρόντες:                                                                           Απόντες  

Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου, Πρόεδρος   

Σπυρίδων Ιωάννου, Αντιπρόεδρος                                     κανείς 

Αικατερίνη Μοθωναίου                          

Νικήτας Αρετάκης,  

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου 

Κωνσταντίνος Λέσσης 

 Θεόφιλος Μιχαλάτος 

ΑΔΑ: ΨΓΤΙ46ΜΜΜ7-ΦΓΑ



 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο νομικός σύμβουλος του 
Περιφερειακού  ΦΟΔΣΑ, δικηγόρος Κέρκυρας κ. Ανδρέας Βέργης για 
θέματα και διευκρινήσεις νομικής φύσεως. 
 
Η κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

Απόφαση περί μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης  των 

προσφορών για το έργο   «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» για την 23α Απριλίου ημέρα 

Παρασκευή, και αναφέρει: 

Έχοντας υπόψιν: α) Την από  05/04/2021 δήλωση παραίτησης της 

ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία  «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία 

Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών»,  η οποία εδρεύει στην 

Κηφισιά Αττικής (οδός Ερμού, αρ. 25, ΤΚ 145 64), ως εκπροσωπείται 

κατά Νόμο με την οποία δήλωσε ότι παραιτήθηκε από την 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) Α.Ε.Π.Π. 

307/09.02.2021, 

β)Το με αριθμ.90/8-4-2021 Πρακτικό του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ 

σύμφωνα με το οποίο τέθηκε  στο αρχείο η με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 307/09-02-

2021 Προδικαστική Προσφυγή του άρθρου 360 του ν. 4412/2016 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ». 

γ)Τον με αριθμ. 18.2 όρο της διακήρυξης του ως άνω έργου σύμφωνα 

με τον οποίο : 

«Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, 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 
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κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων 

εδαφίων». 

δ) Το ότι έως σήμερα η Επιτροπή αξιολόγησης δεν έχει προβεί 

στην αποσφράγιση των  προσφορών  δεδομένης της ως άνω 

αναφερομένης  ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής.    

Εισηγούμαι, κατά τα ανωτέρω, την μετάθεση  ημερομηνίας 

αποσφράγισης των  προσφορών του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» για την 23α 

Απριλίου ημέρα Παρασκευή. 

                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Προέδρου και μετά από 
διαλογική συζήτηση  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την μετάθεση  ημερομηνίας αποσφράγισης  των προσφορών για το 

έργο   «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» για την 23α Απριλίου ημέρα Παρασκευή 

 Η απόφαση πήρε αριθμό 37 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 
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Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου                        Σπυρίδων Ιωάννου                         

                                                                            Αικατερίνη Μοθωναίου                       

                                                                            Νικήτας Αρετάκης 

                                                                            Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου 

                                                                            Κωνσταντίνος Λέσσης  

 

                                       

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

(σύμφωνα με το αρθρ.12 παρ.4) 

Αργοστόλι  13/04/2021 

                  H Πρόεδρος Δ.Σ. “ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.” 

 

 

 

Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου 
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