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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

[Α] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (εφεξής «EAB Α.Ε») με έδρα την Αθήνα 

(Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27), προκηρύσσει Δημόσιο 

Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υψηλότερη 

προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή και εκποίηση 

των αποκομμάτων (ρεταλιών) κραμάτων αλουμινίου από το εργοστάσιο 

Αεροκατασκευών της ΕΑΒ Α.Ε για τρία (3) έτη, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Η υπάρχουσα (εκτιμώμενη) 

ποσότητα προς εκποίηση αναφέρεται στο  Άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και από το νόμο, ιδίως 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

Κωδικός C.P.V.: 14721000-1 

 

Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις. 

 

[Β] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   Α.Ε. 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

AΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ RFQ  922 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  
320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  22620-52608, 22620-52868 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (Ε-ΜΑΙL) 

mvasiliou@haicorp.com 
ΜERKOURI.Athanasia@haicorp.com 
 

 

[Γ] ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε  στο διαδίκτυο: 

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» 

http://www.et.diavgeia.gov.gr  , όπως προβλέπεται στα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου  ΙΑ` 

με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 

184/23.9.2020). 

β)  Στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε στη διεύθυνση (URL)  www.haicorp.com  στην 

διαδρομή : εταιρικά νέα ► διαγωνισμοί ► σε εξέλιξη. 

 

[Δ] ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης είναι το κείμενο της Διακήρυξης με τα  

Παράρτηματα «Α» - Τεχνικές προδιαγραφές/πληροφορίες και «Β» - Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1. Η αποκομιδή για τη συλλογή και εκποίηση των αποκομμάτων (ρεταλιών) 
κραμάτων αλουμινίου από το εργοστάσιο αεροκατασκευών της ΕΑΒ Α.Ε. 

1.2.  Ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) των προς εκποίηση υλικών 
είναι 17 04 02 (αποκόμματα/ ρετάλια από  κράματα αλουμινίου).  

Η εκτιμώμενη υπάρχουσα διαθέσιμη ποσότητα αποκομμάτων (ρεταλιών) από 
κράματα αλουμινίου είναι 30.000 Kgrs. 

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγόμενη ποσότητα αποκομμάτων (ρεταλιών) από κράματα 
αλουμινίου είναι 50.000 Kgrs. 

Ο τύπος των αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου δύναται όλως ενδεικτικώς να είναι 
2024 ή 7075. Η χημική σύσταση των τύπων αυτών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
«Α» της Διακήρυξης.  

1.3. Τα προς συλλογή και εκποίηση υλικά (αποκόμματα/ρετάλια κραμάτων 
αλουμινίου) βρίσκονται κυρίως στον ευρύτερο υπαίθριο χώρο του κτιρίου 
αεροκατασκευών και του κτιρίου των αποθηκών γενικού υλικού, στις εγκαταστάσεις 

mailto:mvasiliou@haicorp.com
mailto:ΜERKOURI.Athanasia@haicorp.com
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.haicorp.com/
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της ΕΑΒ Α.Ε, στην Τανάγρα Βοιωτίας, από τον οποίο και θα παραλαμβάνονται από 
τον επιλεγέντα ανάδοχο.  

1.4. Για τη συλλογή, συγκέντρωση των ως άνω υλικών ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει άνευ επιπλέον κόστους για την ΕΑΒ Α.Ε τέσσερις (4) κάδους των Τριάντα 
(30) κυβικών μέτρων έκαστος. O Ανάδοχος την ημέρα που θα παραλαμβάνει τους 
γεμάτους κάδους θα εναποθέτει στα ίδια σημεία ίδιους άδειους κάδους για τα 
αποκόμματα (ρετάλια) από αεροπορικά κράματα αλουμινίου, επίσης άνευ κόστους 
για την ΕΑΒ Α.Ε.  

Άρθρο 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από της 

υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και 

παραλαβή της συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας των αποκομμάτων (ρεταλιών)  

κραμάτων αλουμινίου (διαθέσιμης και παραγόμενης, όπως στην παρ. 1.2 του άρθρου 

1), εντός χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 

Άρθρο 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών:  

(i) που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση “γ” της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και 

(ii) που ασκούν νομίμως και αδιάλειπτα δραστηριότητα, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης τουλάχιστον τα δύο (2) 

τελευταία έτη και διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.7 του Άρθρου 3 της Διακήρυξης.  

Η άσκηση της δραστηριότητας, η πιστοποίηση της ποιότητας εργασίας και η εμπειρία 

μπορούν να αποδειχτούν με έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής 

(επιμελητηρίου, Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικά εκτέλεσης έργου, κ.λπ.). 

3.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
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μορφή  για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση, 

υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα 

αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 

3.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της 

σύμβασης. Στην περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Η ΕΑΒ Α.Ε είναι δυνατό να 

υποχρεώσει την ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον αυτή 

κριθεί ότι είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

3.4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 

συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει μετά την 

ανάθεση  της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις ανικανότητας μέλους της ένωσης, τα υπόλοιπα 

μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση 

αυτού, η οποία υπόκειται σε έγκριση από την ΕΑΒ.Α.Ε. 

3.5. Υπεργολαβική ανάθεση του συνόλου του αντικειμένου του παρόντος 

Διαγωνισμού δεν είναι αποδεκτή. 

 

Άρθρο 4 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές απολύτως 

συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. Κάθε προσφορά για 

να είναι δεκτή θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

Κάθε προσφορά, θα τεθεί σε έναν (1) κυρίως σφραγισμένο   φάκελο, ο οποίος  θα 

εμπεριέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως κάτωθι: 

 έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» 

 έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Στον κυρίως φάκελο και στους δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους θα 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

β) προς «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε»,  

γ) «Για τον Διαγωνισμό Νο. 922», 
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δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία/ διακριτικός 

τίτλος, διεύθυνση/ έδρα, πόλη, νομός, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 

4.2. Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς θα 

πρέπει να περιέχει: 

4.2.1.  Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του 

διαγωνισμού με τις οποίες θα δηλώνονται τα ακόλουθα υπό (Α), (Β) και (Γ):  

 (Α) Ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

 αα)  είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 αβ)  δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων με απόφαση εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, 

 αγ)  δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη από εθνικές διατάξεις νόμου, 

 αδ)  δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 

75, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016,  ή έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 αε)  δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους, ως τέτοιου νοούμενου μεταξύ άλλων και 

της αθέτησης της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

 

 (Β) Ότι οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 

για: 

 βα)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 922 
 

Σελ. 7 από 21 
 
 

2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 ββ)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

βγ)  απάτη, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του δεύτερου μέρους  

του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.05.2020), καθώς και των αντίστοιχα εφαρμοστέων 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, 

βδ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

βε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 

4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30.07.2018), καθώς και στις αντίστοιχα εφαρμοστέες 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, 

βστ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

 

 (Γ) Ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δηλώνουν: 

 γα)  Την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης και η 

διάρκεια ισχύος της οικονομικής  προσφοράς του προσφέροντος είναι για εκατόν 

ογδόντα  (180) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 γβ)  Ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει 

ο προσφέρων για να υποστηρίξει την προσφορά  του, είναι αληθή και γνήσια. 

 γγ)  Ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα, 

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών  και 
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υπόγειων υδάτων καθώς επίσης και η υγεία και ασφάλεια ανθρώπων και 

εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.  

 γδ)  Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταβολή των νόμιμων 

αποδοχών στο προσωπικό του, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων 

ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ισχύουσες 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την νόμιμη 

ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου, όπως καθορίζονται από τον Νόμο κ.λπ.  

4.2.2.  Η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω Υπεύθυνων Δηλώσεων για τις ως άνω 

περιπτώσεις (Α) και (Β) της παραγράφου 4.2.1 αφορά: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),στους 

διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

4.2.3.  Άδεια σε ισχύ για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 και την ΚΥΑ 50910/2727/2003, 

όπως ισχύουν, χωριστή για κάθε περιφέρεια από την οικεία Νομαρχία από την οποία 

θα διέλθουν τα υλικά, εάν μεταφερθούν εκτός Βοιωτίας ή εφόσον διαθέτει ο 

συμμετέχων πανελλαδική άδεια σε ισχύ, αντίγραφο αυτής. 

4.2.4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 κι εντεύθεν, σε ισχύ. 

4.2.5. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 κι εντεύθεν, σε ισχύ. 

4.2.6.   Για τη διευκόλυνση της αποκομιδής των αποκομμάτων (ρεταλιών) κραμάτων 

αλουμινίου, απαιτείται η εκ μέρους του αναδόχου άδεια σε ισχύ και διάθεση  

ευέλικτου φορτωτικού μηχανήματος ή άλλου αντίστοιχου γερανοφόρου 

μηχανήματος με αρπάγη. 

4.2.7. Υπογεγραμμένες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, οι 

οποίες θα συνοδεύονται από Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής (πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα), από τα οποία έγγραφα θα προκύπτει η ανάθεση εργασιών, 

παρόμοιων με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, για το χρονικό διάστημα 

των φορολογικών χρήσεων, ήτοι 2018, 2019. 

4.2.8. Ισολογισμούς των ετών 2018, 2019 και σε περίπτωση μη υποχρέωσης 

δημοσιεύσεως Ισολογισμών, αντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών εντύπων 
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Ε3 των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο 

μικρότερο της διετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο 

χρόνο λειτουργεί.     

4.2.9.   Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν 

στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 

4.2.10. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις του 

οικείου άρθρου 4.2 της παρούσας θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από 

τουλάχιστον ένα μέλος τους. 

4.2.11.   Ειδικά για εταιρείες (νομικά πρόσωπα), οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

οφείλουν περαιτέρω, να προσκομίσουν τα κάτωθι αναφερόμενα, κατά περίπτωση, 

στοιχεία:                         

α.    Σε περίπτωση Α.Ε: 

 (i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει. 

 (ii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση 

που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την 

ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας. 

 (iii) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή/ και το 

Πρωτοδικείο. 

β.    Σε περίπτωση Ε.Π.Ε: 

 (i)  Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει. 

 (ii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση 

που αυτό δεν  έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Συνέλευσης 

των Εταίρων για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας. 

 (iii) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή/ και το 

Πρωτοδικείο. 

γ.    Σε περίπτωση ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ / ΙΚΕ: 

 (i)  Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει. 

 (ii)  Πλήρη σειρά των εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει ο 

διαχειριστής ή εκπρόσωπος της εταιρείας, σε περίπτωση, κατά την οποία δεν 

προκύπτει το πρόσωπο αυτό, από το  καταστατικό.   

 (iii) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή/ και 

το Πρωτοδικείο. 

δ.  Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

  Στην περίπτωση υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του 

ενός προσώπων που υποβάλλουν  από κοινού προσφορά απαιτείται, πέραν όλων των  

ανωτέρω δικαιολογητικών για κάθε μέλος, επίσης να προσκομισθεί:  
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(i)  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

κάθε μέλους, χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή της 

σύστασης της κοινοπραξίας εταιρειών ή της από κοινού υποβολής 

προσφοράς  και ο κοινός εκπρόσωπος.  

(ii) Υπεύθυνη δήλωση κάθε κοινοπρακτούντος μέλους ότι θα 

ευθύνεται εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προς υπογραφή 

σύμβασης. 

(iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η τυχόν επιλεγμένη ένωση / κοινοπραξία 

θα περιβληθεί  νομική μορφή προς την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, εφόσον της ζητηθεί. 

 Εάν η κοινοπραξία έχει συσταθεί, πρέπει να προσκομισθεί ιδιωτικό 

συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας από τα οποία 

θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των μελών της, η διάρκεια ισχύος της, ο 

εκπρόσωπός της  και η μεταξύ των μελών κατανομή των εργασιών για την εκτέλεση 

της σύμβασης και των κερδοζημιών, ως και βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και 

βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ. 

  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται σε 

ολόκληρο, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  Τούτο σημαίνει ότι εάν κάποιο μέλος δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ευθύνονται και τα άλλα μέλη της 

ένωσης για το μέρος του έργου που έχει αναλάβει το μέλος αυτό. 

Η ευθύνη σε ολόκληρο επεκτείνεται σε όλους τους τομείς εκτέλεσης της 

σύμβασης   αλλά και στην κακή εκτέλεσή της. 

Οι εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης), 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των μελών της ένωσης, δηλαδή θα πρέπει να εκδίδεται είτε υπέρ αυτών των 

συμπραττόντων νομικών προσώπων είτε να περιέχει όρο ότι καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της συλλογικής προσφοράς. 

  Για την συμμετοχή ενώσεως νομικών προσώπων στο διαγωνισμό, θα πρέπει 

να υπογραφεί μεταξύ των εταιρειών που θα αποτελούν την ένωση, συμφωνητικό προ 

της υποβολής της προσφοράς, στο οποίο και θα δηλούται, ότι, εφόσον τους ζητηθεί, 

και σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ένωση προσώπων θα πρέπει 

να γίνει σύσταση κοινοπραξίας με τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου μέλους στο έργο, 

η οποία θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και με την οποία θα υπογραφεί η σύμβαση. 

  Σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο πληρωμής 

υπέρ της κοινοπραξίας. 

  Απαραίτητη θεωρείται η έγκριση των αρμοδίων οργάνων κάθε εταιρείας τόσο 
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στην  συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσο και στην συμμετοχή στην ένωση. 

 

4.3.  Ο υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: 

4.3.1. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει την Οικονομική Προσφορά του 

με ποσοστό (επί τοις εκατό %) επί της εκάστοτε τιμής LONDON METAL EXCHANGE 

(LME) των υπό εκποίηση υλικών, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 της 

παρούσας. Ως τιμή LME ορίζεται, κάθε φορά, η ισχύουσα την ημέρα ανάθεσης / 

εντολής αποκομιδής εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε.  Τιμή LME είναι αυτή, όπως αναφέρεται 

στη στήλη CASH BUYER, της σχετικής ιστοσελίδας του LONDON METAL EXCHANGE 

(LME) και ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη η τιμή Κράματος Αλουμινίου (Aluminium 

Alloy) / Εφαρμογή στήλης Cash Seller and Settlement. 

4.3.2.   Η ως άνω Οικονομική Προσφορά  θα φέρει ημερομηνία και υπογραφή από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία, θα 

πρέπει να είναι σαφής και να μην υπάρχουν όροι και αιρέσεις σε αυτήν. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του νομίμου 

εκπροσώπου και να τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης. H Oικονομική Προσφορά θα 

ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 

εκατόν ογδόντα (180) ημερών.  

4.3.3. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής, ποσοστού 2% επί της αξίας της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς 

ΦΠΑ, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού και θα ισχύει 

διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

Η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί στον διαγωνιζόμενο μετά την κατακύρωση του εν 

λόγω διαγωνισμού και εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της (ενδεικτικά, 

λόγω μη υπογραφής της σύμβασης, μετά την κατακύρωση σε αυτόν του 

διαγωνισμού, ή μη προσκόμισης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης κ.λπ.).       

4.3.4.    Oι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται σε εκείνους που δεν 

επιλεγούν μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.  

 

Άρθρο 5 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1.  Ο υποψήφιος ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός πλειοδότης, καλείται από 

την ΕΑΒ Α.Ε, με έγγραφη ειδοποίηση με βεβαίωση παραλαβής της, να υποβάλει εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

5.1.1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
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από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας, από το οποίο 

προκύπτει ότι οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 

για: 

 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του δεύτερου μέρους  του 

ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.05.2020), καθώς και των αντίστοιχα εφαρμοστέων 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

139/30.07.2018), καθώς και στις αντίστοιχα εφαρμοστέες διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

5.1.1.1. Η υποχρέωση προσκόμισης του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου αφορά: 
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 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),στους 

διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

5.1.2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία ή ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία με απόφαση του πτωχευτικού 

δικαστηρίου ούτε εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή διαδικασία πτωχευτικής συνδιαλλαγής, ή δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  

5.1.3.  Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, εν ισχύ, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

5.1.4.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, εν ισχύ, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσφέρων είτε είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Σημειώνεται σε σχέση με τις ως άνω παραγράφους 5.1.3  και 5.1.4, ότι αποκλείεται 

από τη συμμετοχή στη διαδικασία όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Επισημαίνεται ότι μετά την κατακύρωση ο τελικός πλειοδότης κατά την υπογραφή 

της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 

5.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο /επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατονομάζοντας το 

Επιμελητήριο και την έδρα αυτού καθώς και το ειδικό επάγγελμα του προσφέροντος, κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο ή δεν έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος 

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προβεί σε έναρξη εφόσον είναι ο πλειοδότης.  

5.1.6. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά την υπογραφή της 

σύμβασης με τον επιτυχόντα πλειοδότη, θα παραδοθεί στην ΕΑΒ Α.Ε Εγγυητική 

Επιστολή Καλής   Εκτέλεσης Τράπεζας ή άλλου Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, ο 

οποίος λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης που 

θα υπογραφεί, χωρίς ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή LME, η οποία θα ισχύει 

κατά την ημερομηνία ανάθεσης και η οποία θα λήγει τρεις (3) μήνες μετά την λήξη 

της συμβάσεως που θα υπογραφεί και θα επιστραφεί στον επιτυχόντα πλειοδότη, 

εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις κατ’ αυτού που αφορούν την Σύμβαση.  

5.1.6.1.  Στην περίπτωση που υπάρξουν απαιτήσεις εκ της Συμβάσεως, θα γεννάται 

υποχρέωση πλήρους αποκαταστάσεως της ζημίας της ΕΑΒ Α.Ε. Κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως θα επέρχεται ιδίως σε κάθε περίπτωση 

παραβίασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτοί προκύπτουν από τους όρους της 

παρούσας και το κείμενο της Σύμβασης που θα συνομολογηθεί.  

5.1.6.2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί 

Ανάδοχος θα του αποδοθεί με την κατάθεση από μέρους του της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

5.1.7. Σε περίπτωση εγκατάστασης του επιτυχόντα πλειοδότη στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
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εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά, 

εφαρμοζόμενής της παραγράφου 6.1.2 της παρούσας. 

5.1.8.  Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί 

ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων Αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, 

προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

5.1.9.     Εάν ο επιλεγείς πλειοδότης δεν προσκομίσει εγκαίρως και στην προθεσμία 

που θα του ορίσει η ΕΑΒ Α.Ε ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή από 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στην διακήρυξη 

αναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ Α.Ε η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

υποψήφιο, ο οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προς 

έλεγχο και ούτω καθ’ εξής. 

5.1.10. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ή ήταν στο παρελθόν Ανάδοχος της 

ΕΑΒ Α.Ε θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών της 

τελευταίας, ότι δεν έχει οφειλές προς αυτή.  

 

Άρθρο 6 – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

6.1. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

6.1.1.  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

6.1.2.  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες .  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 922 
 

Σελ. 16 από 21 
 
 

6.1.3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014.  

6.1.4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

6.2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Άρθρο 7 - KΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1. Οι προσφορές πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αποσταλούν μέχρι την ως 

άνω αναγραφόμενη ημερομηνία επί αποδείξει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε»  είτε στα γραφεία της επί της Λ. Μεσογείων αρ. 2-4,  Πύργος 

Αθηνών (3ος όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, είτε στις εγκαταστάσεις Σχηματαρίου, ΤΚ 

320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας, μέχρι την 28/09/2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00. 

7.2.   Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Προσφορές που περιέρχονται στην 

ΕΑΒ Α.Ε ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τους ως άνω 

αναφερόμενους, μετά την παρέλευση της ως άνω αναγραφόμενης καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ως εκπρόθεσμες. 

 

Άρθρο 8 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

8.1. Επειδή ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός η αξιολόγηση των εμπρόθεσμα 

υποβληθεισών εγκύρων προσφορών θα γίνει με γνώμονα την επίτευξη του μεγίστου 

δυνατού οικονομικού οφέλους της ΕΑΒ Α.Ε. 

8.2.  Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν σε ένα (1) στάδιο από 

αρμόδια επιτροπή της ΕΑΒ Α.Ε, η οποία πρώτα θα ελέγξει τα υποβληθέντα έγγραφα 
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στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Θα γίνουν 

τυπικά δεκτοί μόνο όσοι προσκομίσουν πλήρη φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

– Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των 

Οικονομικών Προσφορών (υπαφάκελος Οικονομικής Προσφοράς), μόνον όσων τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς είναι αποδεκτά σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης. 

8.3. Το άνοιγμα των υποφακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής 

Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς», θα γίνει σε ημερομηνία  που θα 

ανακοινωθούν από την ΕΑΒ Α.Ε στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail), για να παραστούν, εάν το επιθυμούν, οι προσφέροντες ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει συνυποβληθεί με την 

προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια 

όργανα της ΕΑΒ Α.Ε δύνανται να προχωρήσουν στην αποσφράγιση των προσφορών, 

ανεξάρτητα από την παρουσία των υποψηφίων. 

 

Άρθρο 9 – ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται εγκαίρως 

[τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών], 

δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση στην ΕΑΒ Α.Ε για την παροχή διευκρινίσεων και 

εξετάζονται μόνον εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο 

εντός του εναπομένοντος χρόνου. Κανένας υποψήφιος δεν δύναται, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε σχετικά με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να διευκρινίζουν 

ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο  10 - ΑΚΥΡΩΣΗ  / ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΕΑΒ Α.Ε με γνώμονα το συμφέρον της δύναται να αναβάλει ή να ματαιώσει τον 

παρόντα διαγωνισμό εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε στάδιό του,  χωρίς να 

γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωσή της έναντι οιουδήποτε συμμετέχοντος στον 

διαγωνισμό αυτό. Επίσης δικαιούται να διαπραγματευθεί με τον επιτυχόντα  

πλειοδότη. 
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Άρθρο 11 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Ο πλειοδότης υπέρ του οποίου  θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται 

όπως, από της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσεως της υπέρ τούτου 

κατακυρώσεως, να  υπογράψει  με την ΕΑΒ Α.Ε την προβλεπόμενη σχετική Σύμβαση.  

11.2. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη, αρχής γενομένης 

από της υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και 

παραλαβή της συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας των αποκομμάτων (ρεταλιών)  

κραμάτων αλουμινίου (διαθέσιμης και παραγόμενης, όπως στην παρ. 1.2 του άρθρου 

1), εντός χρονικής διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας. 

11.3. Διευκρινίζεται ότι  μετά τη ζύγιση των υλικών, από το συνολικό βάρος δεν 

θα αφαιρείται κανένα βάρος λόγω υγρασίας κ.λπ. Στην περίπτωση που η  

πραγματική υπάρχουσα ποσότητα για το υλικό είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 

την αναφερόμενη  στο Άρθρο 1, τότε το συνολικό τίμημα  του υλικού θα 

υπολογίζεται με βάση την πραγματικά υφιστάμενη ποσότητα.    

11.4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

πλειοδότης υπέρ του οποίου  θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση από την ΕΑΒ Α.Ε κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  

11.5.   Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, είτε επειδή κανείς δεν πήρε 

μέρος σε αυτόν, είτε επειδή οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως 

απαράδεκτες ή ασύμφορες, η ΕΑΒ Α.Ε μπορεί, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 

να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να τον ματαιώσει.  

Άρθρο 12 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

12.1.   Η τιμή ανά κιλό θα εξάγεται από την τιμή LME της ημερομηνίας ανάθεσης της 

τμηματικής παραλαβής/ αποκομιδής επί του προσφερθέντος ποσοστού και η 

αναγωγή σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με βάση την ισοτιμία ΕΥΡΩ – ΔΟΛΑΡΙΟΥ της 

ημερομηνίας ανάθεσης της τμηματικής παραλαβής. Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 4.3.1 του άρθρου 4 της παρούσας. 

12.2.   O Ανάδοχος θα καταβάλει στην Οικονομική Διεύθυνση της ΕΑΒ Α.Ε το ποσό 

που αντιστοιχεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα του προς εκποίηση υλικού πριν 

την αποκομιδή του από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. 

Η ΕΑΒ Α.Ε θα εκδίδει το αντίστοιχο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής. 
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12.3.     Η μη καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα  

ή η μη τήρηση των όρων της Διακήρυξης και της σύμβασης συνεπάγονται την 

κατάπτωση του αναδόχου με βάση τους κείμενους νόμους και κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

12.4.     Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι δημόσιοι και δημοτικοί φόροι. 

12.5.     Η παράβαση εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της Διακήρυξης 

ή/και της σύμβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και ιδιαιτέρως, η μη 

εμπρόθεσμη καταβολή ολοκλήρου του ποσού (επανειλημμένως) που αντιστοιχεί 

στην παραλαμβανόμενη ποσότητα, θα έχει κάθε νόμιμη συνέπεια, ενδεικτικά την 

υποχρέωση του Αναδόχου να καταβάλει στην ΕΑΒ Α.Ε τόκους υπερημερίας επί των 

ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων ποσών, το οποία δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα από 

της ημερομηνίας που ήταν απαιτητά μέχρι της εξοφλήσεώς τους.  

 

Άρθρο 13 –  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

13.1. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως,  θα λάβει χώρα η άμεση αποκομιδή και 

φόρτωση των προς εκποίηση ανατεθέντων υλικών.  

13.2. Μετά την ζύγιση και την παράδοση των προς εκποίηση υλικών,  θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως  και παραλαβής,  το οποίο θα υπογράφεται 

από το εντεταλμένο προς τούτο όργανο του εργοστασίου Αεροκατασκευών της ΕΑΒ 

Α.Ε και από τον αντισυμβαλλόμενο.  

13.3. Τα ήδη συσσωρευμένα υλικά (όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας) 

θα παραληφθούν από τον πλειοδότη εντός είκοσι  (20) ημερών  από την ημερομηνία 

ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.       

13.4. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται με δική του δαπάνη και ευθύνη, με δικό 

του προσωπικό και δικά του μεταφορικά μέσα, να προβαίνει στις απαιτούμενες 

ενέργειες   φόρτωσης και αποκομιδής των προς εκποίηση υλικών που ανατέθηκαν σ’ 

αυτόν από   τους χώρους που θα υποδειχθούν από την ΕΑΒ Α.Ε.               

13.5.  Ο Ανάδοχος  θα ειδοποιείται εγγράφως από την ΕΑΒ Α.Ε για τμηματική 

αποκομιδή και φόρτωση των ανωτέρω υλικών με τα δικά του μέσα, μηχανήματα, 

προσωπικό κ.λπ.  

Ο  αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να        

παραλαμβάνει   τα  υλικά από τους χώρους παραγωγής της ΕΑΒ Α.Ε.    

13.6. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου θα τον καθιστά   

υπερήμερο  με   υποχρέωση την αποκατάσταση της ζημίας που θα υφίσταται η ΕΑΒ 

Α.Ε από την μη εμπρόθεσμη  εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 14 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια κατά τόπον 

Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Άρθρο 15 -   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία  θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως 

ή μέσω e-mail στην διεύθυνση:  

 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ 

 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας 

Υπόψη: Τομέα  Διαγωνισμών Υπηρεσιών 

 

Αριθμός Διαγωνισμού Νο 922 

Τηλ. 22620-52608, 22620-52868  

E-mail: mvasiliou@haicorp.com, MERKOURI.Athanasia@haicorp.com 

 

Άρθρο 16 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι υποψήφιοι δύνανται, εάν το επιθυμούν, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της 

ΕΑΒ Α.Ε, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, ήτοι στις 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή 

ή 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή και από τις 08:00π.μ έως 13:00μ.μ προκειμένου να 

ενημερωθούν αναλυτικά για το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή, πρέπει να ειδοποιήσουν την ΕΑΒ Α.Ε με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail: mvasileiou@haicorp.com , 

MERKOURI.Athanasia@haicorp.com ) για τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή εν 

ισχύ διαβατηρίου των εκπροσώπων τους που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της 

τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την ως άνω ημερομηνία επίσκεψης.  

Άρθρο 17 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

17.1. Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση του Αναδόχου καθώς και η οιαδήποτε 

ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ενεχυρίαση ή εκχώρηση 

απαιτήσεων του Αναδόχου από τη σύμβαση σε εγκεκριμένα από την Τράπεζα της 

Ελλάδος Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τούτο μόνον κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της ΕΑΒ Α.Ε. 

mailto:mvasiliou@haicorp.com
mailto:MERKOURI.Athanasia@haicorp.com
mailto:mvasileiou@haicorp.com
mailto:MERKOURI.Athanasia@haicorp.com
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17.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου, όπως ισχύουν. 

17.3. Οι συμβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζονται 

(διακηρύξεις, όροι συμφωνιών, προσφορές κ.λπ.) εκτός προφανώς όταν υπάρχουν 

σφάλματα ή παραδρομές. 

 

Τανάγρα, 8/09/2021                                                       Ακριβές Αντίγραφο 

Για την ΕΑΒ Α.Ε                                          Δυνάμει εξουσιοδότησης Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

 

















 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 922 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ANTIKEIMENO ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ kg 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ 

€/ ΑΝΑ kg 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ ΣΕ € 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΕ € 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Αποκομιδή για τη 
συλλογή και 
εκποίηση/πώληση 
των αποκομμάτων 
(ρεταλιών) 
κραμάτων 
αλουμινίου από το 
εργοστάσιο 
αεροκατασκευών 
της ΕΑΒ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

 
 

30.000 Kgrs 
 
 

   

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ kg 
 

 
50.000 Kgrs 

 
 

 

 

Συνολικό προσφερόμενο τίμημα ολογράφως : …………………………………………………………………… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : 
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