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Θέμα: «2η Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με 
τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» με αριθμό ΑΔΑΜ: 
23PROC012199203 24-02-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23PROC011995443 17-01-2023), 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 191351,1 (τροποποίηση του 191351), για τη σύναψη σύμβασης» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, (Α΄ 147) και ειδικότερα τις διατάξεις του αρ. 60 αυτού. 

 Τον Ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει. 

 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 76298/13.7.2021 (ΦΕΚ Β/3075/13.7.2021) απόφαση «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

 Την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 
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 Το ΠΔ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 

της Α.Ε.Π.Π.». 

 Τον Ν .4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

 Την υπ’ αρίθμ. 1451/2022 (Πρ. 46ο /27-12-2022 ΑΔΑ:6ΣΕΦ7ΛΡ-ΠΝΗ) Απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Έγκρισης των όρων της 

Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης, ορισμού χειριστή και συγκρότησης της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ» σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας να ορίσει με πράξη του, νέα 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία, οι 

Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από 

τις διατάξεις του ν. 4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να 

προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους 

 Την με Α.Π. 5574/28-12-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5091714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΙΔΑ7ΛΡ- ΜΕΛ) 

 Την υπ' αρίθμ. 7520/14-12-2022 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/ΠΘ με την οποίο 

προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος 

 Η με αριθμό 499783/21-12-2022 (ΩΝ377ΛΡ-Ι9Χ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν τα 

Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος 

 Τη Διακήρυξη όπως αυτή συντάχθηκε , ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα την 

παρ. 2.3 και 2.4 αυτής σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 Τα παρακάτω έγγραφα  
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- από 24/02/2023, 06/04/2023 και 12-04-2023 της εταιρείας ΘΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα οποία ζητούνται 

διευκρινήσεις και παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

- από 06/03/2023 και 04-04-2023 της εταιρείας WATT με τα οποία ζητούνται 

διευκρινήσεις και παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

- από 08-03-2023 της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το οποίο ζητούνται διευκρινήσεις 

- από 31/03/2023 της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με το οποίο ζητείται παράταση της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

τα οποία εστάλησαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

 Το υπ’ αριθ. Δ11/81469/14-03-2023 έγγραφο ενημέρωσης της Δ/νσης Διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)/Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 

Υπηρεσιών (α’) ότι: «από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 

23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός 

λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης» 

 Την από 10-04-2023 2η Προδικαστική Προσφυγή κατά της Διακήρυξης του 

διαγωνισμού από την εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία κατατέθηκε μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

 Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν 

θέματι διαγωνισμό κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αναγκαία, προκειμένου να: 

- αναπληρωθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας το 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Έργα, για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών 

και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών 

προσφυγών κ.λπ. 

- ολοκληρωθεί η διαδικασία της 2ης Προδικαστικής Προσφυγής από την 

ΕΑΔΗΣΥ 

- ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών 

πληροφοριών. Οι πρόσθετες πληροφορίες που έχουν ζητηθεί, δεν 

τροποποιούν τα έγγραφα της σύμβασης, ωστόσο κρίνεται ότι η παροχή των 

ζητούμενων διευκρινίσεων έχει σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών εκ μέρους των υποψήφιων οικονομικών φορέων. 
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- υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς των συμπληρωματικών πληροφοριών, που θα δοθούν σε 

απάντηση των ερωτημάτων προς διευκρίνιση 

- να δοθεί χρόνος στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για την 

προετοιμασία και τη σύνταξη των προσφορών τους για τη συμμετοχή τους 

στον εν λόγω διαγωνισμό λόγω της πολυπλοκότητας του έργου. 

 Την υπ’ αρίθμ. ΑΔΑΜ: 23PROC012199195 24-02-2023 (Ορθή Επανάληψη της 

23PROC011989883 16-01-2023), ΑΔΑ: 9ΔΛ17ΛΡ-7Δ5 προκήρυξη (περίληψη της 

διακήρυξης), η οποία εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

δημοσίευση στις 11 Ιανουαρίου 2023 (2023/S 011-026984), στις 22-02-2023 

(2023/S 041-119272) εστάλη για δημοσίευση η 1η Παράταση, ενώ σε εθνικό 

επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας στις 16 Ιανουαρίου 

2023 και στις 24 Φεβρουαρίου (1η Παράταση). Σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα του 

διαγωνισμού η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

μετά την 1η Παράταση ορίστηκε για την 24-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, 

ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για την 

28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης ΑΔΑΜ: 

23PROC012199203 24-02-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23PROC011995443 17-01-2023), με 

αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2023/S 011-026984 και 2023/S 041-119272, (ΑΔΑΜ: 

23PROC012199195 24-02-2023 (Ορθή Επανάληψη της 23PROC011989883 16-01-2023), 

ΑΔΑ: 9ΔΛ17ΛΡ-7Δ5, α/α ΕΣΗΔΗΣ 191351,1 (τροποποίηση του 191351)) έως και την 

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:30, καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την 

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου: 

- αναπληρωθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας το 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Έργα, για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης 

αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, 

προδικαστικών προσφυγών κ.λπ. 
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- να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 2ης Προδικαστικής Προσφυγής από την 

ΕΑΔΗΣΥ 

- όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, με σκοπό 

να επιτευχθεί επαρκής ανταγωνισμός στον εν θέματι διαγωνισμό, μετά την 

παροχή διευκρινίσεων επί του συνόλου των διευκρινιστικών ερωτήσεων που 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς επί 

των όρων της οικείας διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης με αριθμό Διακήρυξης ΑΔΑΜ: 

23PROC012199203 24-02-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23PROC011995443 17-01-2023) 

και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ 2023/S 011-026984 και 

2023/S 041-119272, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 23PROC012199195 24-02-2023 (Ορθή Επανάληψη 

της 23PROC011989883 16-01-2023), ΑΔΑ Προκήρυξης 9ΔΛ17ΛΡ-7Δ5, α/α ΕΣΗΔΗΣ 191351,1 

(τροποποίηση του 191351). 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, 

όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 2.2 και 20 της διακήρυξης, (ΑΔΑΜ: 

23PROC012199203 24-02-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23PROC011995443 17-01-2023), 

ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr (στον ιστότοπο του 

διαγωνισμού με μοναδικό συστημικό α/α 191351,1) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον ιστότοπο: 

http://www.thessaly.gov.gr 

 
 

Ο Διευθυντής Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας 
 

Χρήστος Ντάγιας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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