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Αρηζκός  871    

45
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 8
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 872/2020), 

νπφηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηνπ απφ 25-11-2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη θαηαθχξσζε 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», κε ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 

1.130.880,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), γηα ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 16918/3-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ 

αξηζ. 16848/2-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ απφ 

25/11/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θαηαθχξσζε ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν « Πξνκήζεηα 

θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», κε ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 

1.130.880,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), γηα ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο΄΄ - Έρνληαο ππφςε: - 1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016 – 2) ην 

άξζξν 72 παξ. 1δ  ηνπ Ν.3852/2010  φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-

10-2020 – 3) ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 11/2016 Γηαθήξπμεο – 4) ηελ ππ’ αξηζκ.3531/96271-29/08/16 

Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ΑΓΑΜ:19REQ005078539 (πξσηνγελέο αίηεκα) – 5) ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2114/05.03.2019 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο ≪Γεκηνπξγία 

ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηελ Ξεξφιαθθα Παηξψλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
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«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 14 κε ΑΓΑΜ:19REQ005079368 (εγθεθξηκέλν αίηεκα) – 6) ηελ ππ’ αξηζ. 

331/22.04.2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζχλαςε επηθαηξνπνηεκέλεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ 

Αλαγθαζηηθνχ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 1εο Γ.Δ. Ν. Αραΐαο. – 7) ηελ κε 

αξηζκφ 500 /2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο 

≪Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)≫ θαη ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνο έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ≪Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε≫ 2014-2020 ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο Νν 14 ≪ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ)≫ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6i ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 6 ηνπ ΔΠ-

ΤΜΔΠΔΡΑΑ, - 8) Σελ αξηζ. πξση. Οηθ. 10944/28.01.2020 απφθαζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ≪Έγθξηζε πζηαηηθήο 

Πξάμεο ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α) Ν. Αραΐαο, κεηά απφ 

ζπγρψλεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 4555/2018≫, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 439/Β΄/13.02.2020. – 9) Σελ αξηζ. πξση. 50667/2020 απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ 

≪Γηαπίζησζε ηεο θαηαγξαθήο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο 

Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο πεξηέιεπζεο απηήο ζηνλ χλδεζκν 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Ννκνχ Αραΐαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ 

Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.≫, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1442/Β΄/2020. – 10) Σελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο 

αθνινχζσο: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, Κσδηθφο 

Α: Δ2751. Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζα θαιπθζεί απφ ηνλ χλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α). Ν. Αραΐαο (θχξηνο ηνπ έξγνπ). Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδ. ελάξηζ. έξγνπ: 

2019Δ27510004). Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζα θαιπθζεί φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ ζχκβαζε 

πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν α/α: 2 ηεο πξάμεο: ≪Γεκηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο 

Απνβιήησλ ζηελ ΞεξφιαθθαΠαηξψλ≫, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

≪Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020≫ ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 14 κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξηζκ. πξση.: νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

2114/05.03.2019 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε" θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5001285. 

Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 14 – Σακείν πλνρήο) κε 

πνζνζηφ 85% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ κε πνζνζηφ 15% Ζ ζεηηθή γλψκε ηεο ΔΤΓ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ ή ε ηεθκαηξφκελε ζεηηθή γλψκε γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί 

φξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο. – 11) ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

4442/25-05-20 Απφθαζε πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηεο ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ γηα ην ππνέξγν 

α/α: 2 κε ηίηιν ≪Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)≫ ηεο 

Πξάμεο ≪Γεκηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηελ Ξεξφιαθθα Παηξψλ≫(Κσδηθφο 

ΟΠ 5001285) – 12) ηνλ Κ.Α.64-7341.00005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε 

Α.Α.Τ:Β/108-23/01/20 (ΑΓΑ:ΧΕΤ1ΧΞΗ-19Φ) ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.140.800,00€ - 13) ηελ 

αξηζκ.446-21/07/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο αλνηθηνχ 

δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα - 14) ηελ κε αξηζκφ εζσηεξηθήο 

αλαθνξάο 2020/S 162-392424 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ - 15) ηελ αξηζκ.36275-21/08/20 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε 

νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC007206279), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:6ΜΣΛΧΞΗ-Θ76), ζην 

ΔΖΓΖ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 96387, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη  ζην portal ηνπ Γήκνπ - 16) ηε 

ΑΔΑ: ΩΦΤ4ΩΞΙ-8ΨΚ



3 

 

κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά σο αθνινχζσο: - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ -  
Σίηινο / Αξ.Γηαθήξπμεο : 

 

11/2016-  Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)  

 

Αξηζ. ΔΖΓΖ 96387 

Πξνκεζεπηήο  

Αξκφδηνο  Πξνζθνξά  Καηάζηαζε  

Υξφλνο ηηκήο 

πξνζθνξάο  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ  

ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, 

ΑΘΑΝΑΗΟ  

190388 Δλεξγφο 22/09/2020 13:43:01 

-ΔΝΣΤΠΖ ΤΠΟΒΟΛΖ- 

Πξνκεζεπηήο  

Πξνζθνξά  Αξ. Πξσηνθφιινπ – Ζκεξνκελία  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ  

190388 43338/23-09-2020 // 12:57 

-17) ηελ απφ 06/10/20 Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Αξ.10-14/01/20 

Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), πνπ αθνξά ζην 1
ν
 ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά) βάζεη ηεο νπνίαο πξνηείλνληαη νκφθσλα ηα 

θάησζη: - Να γίλεη απνδεθηή, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ», ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο: 

Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ), δηφηη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 11/2016 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Μειεηψλ θαη Διέγρνπ, ηεο 

Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 

36275/21-08-2020 δηαθήξπμεο - 18) ηελ απφ 06/10/20 Αλαθνίλσζε Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ - 19) ην απφ 13/10/20 Πξαθηηθφ 

ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Απνζθξάγηζε & Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ)βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλνληαη νκφθσλα ηα θάησζη: - Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη 

ηηκή, 1.130.880,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), γηα ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο. - 20) ηελ αξηζ.751-27/10/20 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΔΚ1ΧΞΗ-

ΥΓΚ) κε ηελ νπνία α) εγθξίζεθε ε απφ 06/10/20 Γλσκνδφηεζε θαη ην απφ 13/10/20 Πξαθηηθφ ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη απνθαζίζηεθε ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν « Πξνκήζεηα 

θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 11/2016, Μειέηε 

- Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο θαη 

εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε πξνζθεξφκελε ηηκή 1.130.880,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 24%) γηα ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. - 21) ηελ απφ 02/11/20θνηλνπνίεζε ηεο 

αξηζ.751-27/10/20 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ 

(ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ) ζηνλ κνλαδηθφ ζπκκεηέρνληα ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία - 22) 

ηελ απφ 04/11/20 πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ειεθηξνληθά 

κέζσ ΔΖΓΖ,  γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο - 23) ηελ εκπξφζεζκε 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eZ3TzgEhRzWe_8L7rgaKgg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&_ti=321782496&oapc=12&oas=n76b31TeJmql73wcwlrC4w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&_ti=321782496&oapc=12&oas=n76b31TeJmql73wcwlrC4w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!zGglytAnNKIqSBBEwN05xg%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eKoZsVCctuVMocqOG3DPKA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!zGglytAnNKIqSBBEwN05xg%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eKoZsVCctuVMocqOG3DPKA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&bid_number=%7B!!uNd4JOke.Dq.4wMYBoaCWw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=2rNK7GfNR24EZCeUrwqSgA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&bid_number=%7B!!uNd4JOke.Dq.4wMYBoaCWw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=2rNK7GfNR24EZCeUrwqSgA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
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ειεθηξνληθή (11/11/20) θαη έληππε θαηάζεζε (θάθεινο κε αξηζ. πξση.54275-12/11/20) ησλ φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν - 24) ην απφ 

25/11/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη νκφθσλα πξνο 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε θαηαθχξσζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν « Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 11/2016, Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ»,  γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαηέζεζε είλαη 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο - Παξαθαινχκε 

φπσο: - α) εγθξίλεηε ην απφ 25/11/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ - β) απνθαζίζεηε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν « Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 11/2016, Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ»,  γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαηέζεζε είλαη 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο, κε ζπλνιηθφ πνζφ 

αλάζεζεο 1.130.880,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%) πνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: -  

Α/ 

Α 

 

Πεξηγξαθή πιηθνχ 
Πνζφηεηα 

 

Μ.Μ. 

ΣηκήΜνλάδαο 

(€) 
 

χλνιν (€) 

 

1 

Κηλεηφο ζηαζκφο 

κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ (ΜΑ) 

 

 

4 

 

 

TEM 

 

228.000,00 

 

912.000,00 

ΤΝΟΛΟ 
 

912.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 
218.880,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
1.130.880,00 

- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν, ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, θαη ην απφ 25-11-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ.  

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο θαη Θεφδσξνο 

Ξπιηάο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεσθό», ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 

ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε 

ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε 

Οηθολοκηθή Δπηηροπή, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε:  

1. Σνπο φξνπο ηεο αξηζ. 11/2016 Γηαθήξπμεο 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 3531/96271-29/08/16 Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ΑΓΑΜ:19REQ005078539 

(πξσηνγελέο αίηεκα) 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
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3. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2114/05.03.2019 Απφθαζε Έληαμεο ηεο 

πξάμεο ≪Γεκηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηελ Ξεξφιαθθα Παηξψλ» ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

2014-2020» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 14 κε ΑΓΑΜ:19REQ005079368 (εγθεθξηκέλν 

αίηεκα) 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 331/22-04-2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε επηθαηξνπνηεκέλεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηνπ Αλαγθαζηηθνχ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 1εο Γ.Δ. Ν. Αραΐαο 

5. Σελ κε αξηζκφ 500 /2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ≪Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ 

(ΜΑ) ≫ θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνο έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ≪Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε≫ 2014-2020 

ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο Νν 14 ≪ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 

(ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ)≫ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6i 

ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 6 ηνπ ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

6. Σελ αξηζ. πξση. Οηθ. 10944/28-01-2020 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ≪Έγθξηζε πζηαηηθήο Πξάμεο ηνπ 

πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α) Ν. Αραΐαο, κεηά απφ ζπγρψλεπζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 4555/2018≫, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 439/Β΄/13.02.2020 

7. Σελ αξηζ. πξση. 50667/2020 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ≪Γηαπίζησζε ηεο θαηαγξαθήο ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 

1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο, ηεο πεξηέιεπζεο απηήο ζηνλ χλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Ννκνχ 

Αραΐαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραΐαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.≫, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1442/Β΄/2020. 

8. Σελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο αθνινχζσο: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, Κσδηθφο Α: Δ2751. Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζα 

θαιπθζεί απφ ηνλ χλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α). Ν. Αραΐαο 

(θχξηνο ηνπ έξγνπ). Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδ. ελάξηζ. έξγνπ: 2019Δ27510004). Ζ ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή ζα θαιπθζεί φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην 

ππνέξγν α/α: 2 ηεο πξάμεο: ≪Γεκηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηελ 

Ξεξφιαθθα Παηξψλ≫, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ≪Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020≫ ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 14 κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξηζ. πξση.: νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2114/05.03.2019 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο "Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε" θαη έρεη ιάβεη 

θσδηθφ MIS 5001285. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 14 – Σακείν πλνρήο) κε πνζνζηφ 85% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ 

ΠΓΔ κε πνζνζηφ 15% Ζ ζεηηθή γλψκε ηεο ΔΤΓ ΤΜΔΠΔΡΑΑ ή ε ηεθκαηξφκελε ζεηηθή 

γλψκε γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί φξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξάμεο 

9. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4442/25-05-20 Απφθαζε πξνέγθξηζεο 

δεκνπξάηεζεο ηεο ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ γηα ην ππνέξγν α/α: 2 κε ηίηιν ≪Πξνκήζεηα 

θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)≫ ηεο Πξάμεο ≪Γεκηνπξγία 

ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηελ Ξεξφιαθθα Παηξψλ≫ (Κσδηθφο ΟΠ 5001285) 

10. Σνλ Κ.Α.64-7341.00005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε Α.Α.Τ:Β/108-

23/01/2020 (ΑΓΑ:ΧΕΤ1ΧΞΗ-19Φ) ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.140.800,00€ 
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11. Σελ αξηζ. 446-21/07/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο 

αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα  

12. Σελ κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο 2020/S 162-392424 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

13. Σελ αξηζ. 36275-21/08/20 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC007206279), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:6ΜΣΛΧΞΗ-Θ76), ζην 

ΔΖΓΖ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 96387, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ 

14. Σελ κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά σο αθνινχζσο: 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
 

Σίηινο / Αξ.Γηαθήξπμεο : 
 

11/2016-  Προκήζεηα θηλεηώλ ζηαζκώλ κεηαθόρηφζες απορρηκκάηφλ (ΜΑ)  

 

 

Αξηζ. ΔΖΓΖ 96387 

Προκεζεσηής  

Αρκόδηος  Προζθορά  Καηάζηαζε  

Υρόλος ηηκής 

προζθοράς  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ  

ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, 

ΑΘΑΝΑΗΟ  

190388 Δλεξγφο 22/09/2020 13:43:01 

 

ΔΝΣΤΠΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
 

Προκεζεσηής  

Προζθορά  

Αρ. Πρφηοθόιιοσ – 

Ζκεροκελία  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ  

190388 43338/23-09-2020 // 12:57 

 

15. Σελ απφ 06/10/2020 Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Αξ.10-14/01/20 

Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), πνπ αθνξά ζην 1
ν
 ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά) βάζεη ηεο νπνίαο 

πξνηείλνληαη νκφθσλα ηα θάησζη: 

Να γίνει αποδεκηή, για ηην ζςνέσιζη ηηρ διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ, η πποζθοπά ηος 

οικονομικού θοπέα «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ»,  ζηο ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ: 

Ππομήθεια κινηηών ζηαθμών μεηαθόπηωζηρ αποππιμμάηων (ΜΑ),  διόηι είναι ζύμθωνη με 

ηοςρ όποςρ ηηρ  ςπ’ απιθ. 11/2016 μελέηηρ ηος Σμήμαηορ σεδιαζμού, Μελεηών και Δλέγσος, 

ηηρ Γ/νζηρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού καθώρ και ηηρ ςπ’ 

απιθ. 36275/21-08-2020 διακήπςξηρ 

16. Σελ απφ 06/10/20 Αλαθνίλσζε Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ 

17. Σν απφ 13/10/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

αθνξά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Απνζθξάγηζε & Αμηνιφγεζε 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ)βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλνληαη νκφθσλα ηα θάησζη: 

Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ, σο 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηηκή, 1.130.880,00 €, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), γηα ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eZ3TzgEhRzWe_8L7rgaKgg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&_ti=321782496&oapc=12&oas=n76b31TeJmql73wcwlrC4w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&_ti=321782496&oapc=12&oas=n76b31TeJmql73wcwlrC4w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!zGglytAnNKIqSBBEwN05xg%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eKoZsVCctuVMocqOG3DPKA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!zGglytAnNKIqSBBEwN05xg%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=eKoZsVCctuVMocqOG3DPKA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&bid_number=%7B!!uNd4JOke.Dq.4wMYBoaCWw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=2rNK7GfNR24EZCeUrwqSgA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!c6WJoTTuLq2zyhWDE8cAjA%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=321782496&oapc=11&oas=eGk3MhEhJc9BQrvOGCLgHQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!h.knSdzYfuvm-uOEIWjwgw%7D&bid_number=%7B!!uNd4JOke.Dq.4wMYBoaCWw%7D&_ti=333992168&oapc=9&oas=2rNK7GfNR24EZCeUrwqSgA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
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18. Σελ αξηζ.751-27/10/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΔΚ1ΧΞΗ-ΥΓΚ) κε 

ηελ νπνία α) εγθξίζεθε ε απφ 06/10/2020 Γλσκνδφηεζε θαη ην απφ 13/10/2020 Πξαθηηθφ 

ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη απνθαζίζηεθε ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζ. 11/2016, Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ο οικονομικόρ θοπέαρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΔΒΔ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο θαη εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε 

πξνζθεξφκελε ηηκή 1.130.880,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) γηα ην ζχλνιν 

ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.  

19. Σελ απφ 02/11/2020 θνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. 751-27/10/20 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ (ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ) ζηνλ κνλαδηθφ 

ζπκκεηέρνληα ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

20. Σελ απφ 04/11/2020 πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 

ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ, γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 

ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο 

21. Σελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (11/11/2020) θαη έληππε θαηάζεζε (θάθεινο κε αξηζ. πξση. 

54275-12/11/2020) ησλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν 

22. Σν απφ 25/11/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη 

νκφθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε θαηαθχξσζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θηλεηψλ ζηαζκψλ 

κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 11/2016, Μειέηε - 

Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο πνπ θαηέζεζε είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ.2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο 

 

θαη ζχκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016 

2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1) 

 

Δγθρίλεη ην απφ 25-11-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαηαθσρώλεη ηνλ Ζιεθηξνληθφ Γηεζλή Αλνηθηφ Γεκφζην Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, κε 

ηίηιν «Προκήζεηα θηλεηώλ ζηαζκώλ κεηαθόρηφζες απορρηκκάηφλ (ΜΑ)», ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»,  γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ 

θαηέζεζε είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο, κε 

ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 1.130.880,00 € (ζσκπ/λοσ ΦΠΑ 24%) πνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Α/ 

Α 

 

Περηγραθή σιηθού 
Ποζόηεηα 

 

Μ.Μ. 

ΣηκήΜολάδας 

(€) 

 

ύλοιο (€) 

 

1 

Κηλεηός ζηαζκός 

κεηαθόρηφζες 

απορρηκκάηφλ (ΜΑ) 

 

 

4 

 

 

TEM 

 

228.000,00 

 

912.000,00 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=333992168&oapc=9&oas=q4EV_QS4jfjb_jYI0E1e2Q..
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ΤΝΟΛΟ 
 

912.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 
218.880,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
1.130.880,00 

 

Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε 

Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ. 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΩΦΤ4ΩΞΙ-8ΨΚ
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