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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 834/2020 
(94773) 

 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 834/2020 (Aρ.ΕΣΗΔΗΣ: 94773), με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 
«Αποκομιδής, μεταφοράς και νόμιμης τελικής διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών 
αποβλήτων της Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», συνολικού 
προϋπολογισμού 318.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 90500000-2) ανακοινώνει ότι :  
 
Α. Τροποποιούνται οι όροι της διακήρυξης ως κάτωθι : 
 
i) O όρος “Κριτήρια Επιλογής - 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, Ε) Σε περίπτωση που η αξιοποίηση / διάθεση γίνεται εκτός Ελλάδος: 
Να διαθέτουν «Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά»  σε ισχύ, από το ΥΠΕΝ 
(πρώην ΥΠΕΚΑ) για τα συγκεκριμένα απόβλητα της ΕΑΒ (πρέπει να καλύπτονται οι 
ζητούμενοι κωδικοί ΕΚΑ που θα οδηγηθούν στο εξωτερικό). 
 
Αντικαθίσταται με :  

 
Ε) Σε περίπτωση που η αξιοποίηση / διάθεση γίνεται εκτός Ελλάδος: 
Να διαθέτουν «Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά»  σε ισχύ, από το ΥΠΕΝ 
(πρώην ΥΠΕΚΑ) για τα συγκεκριμένα απόβλητα της ΕΑΒ (πρέπει να καλύπτονται οι 
ζητούμενοι κωδικοί ΕΚΑ που θα οδηγηθούν στο εξωτερικό). 
Σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτές προσφορές υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν, κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους,  έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή 
μεταφορά» σε ισχύ, από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τα απόβλητα της ΕΑΒ στα οποία 
υποβάλλουν προσφορά, υπό την προϋπόθεση, εάν και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι, να 
προσκομίσουν, πριν την έναρξη των εργασιών αποκομιδής των αποβλήτων και διαχείρισης 
όσων εξ’ αυτών μεταφερθούν εκτός Ελλάδος στην ΕΑΒ ΑΕ, την έγγραφη συγκατάθεση στη 
διασυνοριακή μεταφορά, από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ 
που θα μειοδοτήσουν. 

 

ii)  Aντίστοιχα, ο όρος  2.2.9.2, Β.2 τροποποιείται ως εξής:  
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Ε) Σε περίπτωση που η αξιοποίηση / διάθεση γίνεται εκτός Ελλάδος: 

«Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά» σε ισχύ, από το ΥΠΕΝ (πρώην 

ΥΠΕΚΑ) για τα συγκεκριμένα απόβλητα της Ε.Α.Β. Α.Ε. (πρέπει να καλύπτονται οι ζητούμενοι 

κωδικοί ΕΚΑ που θα οδηγηθούν στο εξωτερικό). 

Σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτές προσφορές υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν, κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους,  έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή 
μεταφορά» σε ισχύ, από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τα απόβλητα της ΕΑΒ στα οποία 
υποβάλλουν προσφορά, υπό την προϋπόθεση, εάν και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι, να 
προσκομίσουν, πριν την έναρξη των εργασιών αποκομιδής των αποβλήτων και διαχείρισης 
όσων εξ’ αυτών μεταφερθούν εκτός Ελλάδος στην ΕΑΒ ΑΕ, την έγγραφη συγκατάθεση στη 
διασυνοριακή μεταφορά, από το ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ 
που θα μειοδοτήσουν. 

 
B. Ως εκ τούτου, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
ανωτέρω διαγωνισμού έως την 21/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της 
διακήρυξης) αντί για την 11/09/2020.  
 
Μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της 
διακήρυξης) και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 3.1.1 
της διακήρυξης).  
 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο. ΦΡΕΣΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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