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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/20.10.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 74 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 731921 (213)/14-10-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
6. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
10. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
12. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
13. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
14. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, 
τακτικό μέλος, ο οποίος ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο-3ο, 10ο, 4ο- 9ο.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

http://www.epresence.gov.gr/
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 
α. της αξιολόγησης του κριτηρίου «Γ. Σκοπιμότητα πράξης», της υποψήφιας πράξης και υποβολή 
αυτής στην ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΚΜ για την πρόσκληση με τίτλο: ‘’Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 209.4e) και  
β. της αύξησης του προϋπολογισμού της παραπάνω πρόσκλησης στο ποσό των 36.484.148 ευρώ 

του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση  
α. της αξιολόγησης του κριτηρίου «Γ. Σκοπιμότητα πράξης», της υποψήφιας πράξης και υποβολή 
αυτής στην ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΚΜ για την πρόσκληση με τίτλο: ‘’Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 209.4e) και  
β. της αύξησης του προϋπολογισμού της παραπάνω πρόσκλησης στο ποσό των 36.484.148 ευρώ 

του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: οικ.1712/13-
10-2022 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε 
στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση 
της κ. Πατουλίδου έχει ως εξής: 
«Στο πρόγραμμα Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη ένταξη που θα κάνουμε στον τομέα 
της ηλεκτροκίνησης. 
Είχε προηγηθεί αυτή των ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για τις υπηρεσίες των Δήμων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς επίσης και της Περιφέρειας. 
Η προσπάθεια μας για την δεύτερη αυτή πρόσκληση ξεκίνησε στα τέλη του 2020. 
Η ‘’δύσκολη’’ όμως φύση της καθώς και η επιδημία του κορωνοϊού είχαν ως αποτέλεσμα να μας 
πάρει παραπάνω χρόνο. 
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα όπου ως Μητροπολιτική Επιτροπή θα δώσουμε τη σύμφωνη 
γνώμη μας για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της υποψήφιας πράξης καθώς επίσης και για 
την αύξηση του Π/Υ της. 
Να τονίσω ότι ως Αστική Αρχή έχουμε ήδη κάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζονται, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστούν από την ΕΥΔ τα ποσά που χρειάζονται. 
Όπως είδατε, μιλάμε για 74 οχήματα διάφορών τύπων, μαζί με τον ανάλογο αριθμό απαιτούμενων 
φορτιστών.   
Ο αριθμός των οχημάτων που κατανέμεται σε κάθε Δήμο προέκυψε μετά από αίτημα που έκανε ο 
καθένας από αυτούς προς εμάς, σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον ΦΟΣΔΑ που ‘’έτρεξε’’ τη μελέτη για τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε.». 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., ο κ. Δημ. Ουτιτούδης, μέλος 
της ειδικής ομάδας σχεδιασμού & αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ-ΒΑΑ’’, έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις επί 
του θέματος.   
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις των κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής και κ. Αβραμόπουλου Σωτήριου, 
τακτικών μελών, του κ. Ζέρβα Γεωργίου, Αντιπροέδρου, και του κ. Σ. Δανιηλίδη, Δημάρχου 
Νεάπολης - Συκεών. Ο κ. Ουτιτούδης απάντησε στις ερωτήσεις που ενέπιπταν στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων του. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της 
συνεδρίασης.  
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν.  
Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. 
Ζέρβας εξέφρασε τον προβληματισμό της παράταξης που εκπροσωπεί σχολιάζοντας ότι δεν 
βλέπει να δημιουργούνται υποδομές για την ελληνική βιομηχανία, όλα θα είναι εισαγόμενα, οπότε 
δεν ενισχύεται η ελληνική οικονομία. Επίσης, θα ήθελε να υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά 
με την προμήθεια των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.   
 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Έχουμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα και έχουμε 
αποκαλύψει πολλές φορές την ουσία της στρατηγικής της λεγόμενης πράσινης μετάβασης την 
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οποία υιοθετεί τόσο η Διοίκηση όσο και υπόλοιπες παρατάξεις. Αυτή βεβαίως δεν είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά η διαμόρφωση οικονομικών πεδίων στα οποία μπορεί να 
επενδυθεί συσσωρευμένο κεφάλαιο με διασφαλισμένους όρους κερδοφορίας. 
Πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και γι’ αυτό το σκοπό 
μπαίνει μπροστά το κράτος σε όλα τα επίπεδα κεντρικό και τοπικό ως μεγάλος αγοραστής - 
πελάτης για να θησαυρίζουν οι εταιρίες παραγωγής αλλά και οι μεσάζοντες. 
Και βέβαια δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική η δήθεν ευαισθησία για το περιβάλλον γιατί την ίδια ώρα 
που γίνονται σημαία οι εκπομπές CO2, την ίδια ώρα η Θεσ/νίκη το 2022 δε διαθέτει σύγχρονο 
δίκτυο ΜΜΜ, τα δάση αφήνονται στην τύχη τους χωρίς ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία, 
προωθείται η καρκινογόνα καύση απορριμμάτων και απορριμματογενών καυσίμων. 
Ταυτόχρονα η παραγωγή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων απαιτεί σπάνιες γαίες για τις οποίες 
εξορύσσονται και καταληστεύονται ολόκληρες περιοχές ενώ μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα 
συνδέονται και με τη διαχείριση των μπαταριών. 
Το πιο βασικό όμως από όλα τα ζητήματα είναι ποιος επιβαρύνεται για την προμήθεια των 
πανάκριβων πράσινων προϊόντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση οχημάτων. Και αυτός δεν είναι 
άλλος από το λαό στη χώρα μας και σε όλη την ΕΕ που αφενός έχει χρηματοδοτήσει μέσω της 
φορολογίας του το ΕΣΠΑ, τώρα θα χρυσοπληρώσει τα πανάκριβα ηλεκτροκίνητα 
απορριμματοφόρα, και στη συνέχεια μέσω των ανταποδοτικών τελών θα χρυσοπληρώσει τη 
συντήρηση, την αλλαγή των μπαταριών τους κλπ. Όπως και το πανάκριβο, πράσινο υποτίθεται, 
ρεύμα που θα χρειάζεται για τη φόρτιση. 
Πιο ειδικά όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο για το οποίο συζητάμε την σκοπιμότητα ένταξης στις 
δράσεις της ΣΒΑΑ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που έθεσα και αρχικά. Υπάρχει ολοκληρωμένη 
μελέτη σε επίπεδο ΜΕΘ για τις πραγματικές ανάγκες σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων και 
μηχανημάτων; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα υφιστάμενα; Πώς θα ανταποκριθούν οι δήμοι στη 
συντήρηση και στην αλλαγή των μπαταριών μετά από κάποια χρόνια; Πόσο κοστολογούνται τα 
συμβατικά πετρελαιοκίνητα οχήματα νέας τεχνολογίας; 
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην εκάστοτε 
τεχνολογία, στην ηλεκτροκίνηση γενικά, αλλά στο ποιος κατέχει αυτή την τεχνολογία, ποιος 
σχεδιάζει τον κάθε επι μέρους τομέα πχ την αποκομιδή απορριμμάτων και με ποια κριτήρια και 
στόχους, ποιος πληρώνει τελικά. Όσο οι λίγοι κατέχουν τα κλειδιά της οικονομίας και της 
πραγματικής εξουσίας, οι πολλοί δε θα μπορούν να απολαύσουν ολοκληρωμένα τα οφέλη από 
την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για πραγματικές λύσεις και σε αυτό τον τομέα 
απαιτούνται ριζικές αλλαγές για να σταματήσει το δίλημμα «ή μένουν τα πράγματα ως έχουν ή 
χρυσοπληρώνουμε για να δούμε μια σχετική βελτίωση». 
Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω, την απουσία μιας ολοκληρωμένης μελέτης που θα 
αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες αλλά και τα γνωστά προβλήματα με 
απαρχαιωμένα απορριμματοφόρα και τις σημαντικές ελλείψεις τοποθετούμαστε με λευκό 
διατηρώντας τις σοβαρές επιφυλάξεις μας.». 
 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει 
το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) 
με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το 

διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, το με αρ. πρωτ.: 
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οικ.1712/13-10-2022 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και πιο 
συγκεκριμένα τα κατωτέρω:  
 

1. Την 24η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ (ΣΒΑΑΘ), η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 07/10/2022 έως 13/10/2022 και ενέκρινε την 
αξιολόγηση των υποψήφιων πράξεων. 

2. Την αρ. πρ. 4583/06-10-2022 επιστολή της ΕΥΔ του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 209.4e στο 
πλαίσιο της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης» 

3. Την υπ’ αριθμ. 209.4e πρόσκληση με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους 
στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης".  

4. την υπ’ αριθμ.: Απόφαση 3411 (ΦΕΚ 2457/ Β’ /19.07.2017), σύμφωνα με την οποία γίνεται 
ο Ορισμός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάμεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση 
Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της 
«Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 

5. Τη ‘‘Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ 
(ΣΒΑΑΘ) 

 
                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
                 (Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

 
 
α. την έγκριση της αξιολόγησης του κριτηρίου της Σκοπιμότητας της πράξης που υποβλήθηκε 
στην πρόσκληση 209.4e με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους 
καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης" για την Επενδυτική 
Προτεραιότητα: 4ε - Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για 
όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής 
σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων, τον Ειδικό Στόχο: 4ε1 - Προώθηση της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα τη Δράση: 
4ε4 - Παρεμβάσεις για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης (όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται) 
και  
β. την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της παραπάνω πρόσκλησης στο ποσό των 
36.484.148 ευρώ, όπως υποβλήθηκε στο τελικό τεχνικό δελτίο της παραπάνω υπό ένταξη πράξης 
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.  
 
 
 
          Η Πρόεδρος                                                                                         Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
    Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                     ανωτέρω) 
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ΌΧΙ

ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟ

Σ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

1 5189920

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων (Η/Ο) για τους 

στόλους καθαριότητας των 
Δήμων στην περιοχή 

παρέμβασης της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για τους 

στόλους καθαριότητας των 
Δήμων στην περιοχή 

παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) της 

Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης

36.484.148,00 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

ΠΡΟΫΠΟ
ΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συνάφεια της πράξης Συμβατότητα της πράξης με το Ποιότητα πράξης
ΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤ

ΌΧΙ
ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ

ΝΑΙ

 Γ.1 Γ.2     Γ.3 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣ/ 

MIS 
(ΟΠΣ) :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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