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ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

 

 

 
Επιβεβαιώνεται. 
 

 

Αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα, αυτό καλύπτεται από την ήδη 
αναρτηθείσα τροποποίηση με αρ.πρωτ.: 1230-2020-02-139. 
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Δεν πωλούνται καύσιμα από την ΕΑΒ. 
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Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ ορίζεται 
ότι: «Ως προς το ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, μέσω της 

πλατφόρμας της Ε.Ε., να το συμπληρώσουν:είτε μέσω της 
λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ», μέσω της οποίας 
τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη διαμορφωμένο από την 

αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ και, εν συνεχεία, το συμπληρώνουν είτε 
μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης», μέσω της 
οποίας διαμορφώνουν εξ αρχής το ΕΕΕΣ, επιλέγοντας και 
συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία 
πεδία, με βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης». 



 
 

 
 
 

 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον παρακάτω σύνδεσμο 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/ee
es_odigies.pdf, ορίζεται ότι το εν λόγω έντυπο μπορεί να 
χορηγείται και σε pdf μορφή από την αναθέτουσα αρχή. 
 

Η δραστηριότητα του έτους 2019 μπορεί να αποδεικνύεται με 
κάθε πρόσφορο μέσο, κι όχι μόνο με ισολογισμούς (για 
παράδειγμα, ισοζύγια, συμβάσεις, φορολογικά παραστατικά, 
κλπ). 

 Άρθρο 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών»: Η ζητούμενη ισχύς των 12 μηνών 

δεν μπορεί να γίνει δεκτή, παρακαλούμε για την τροποποίηση της εν λόγω 

πρόβλεψης σε ένα (1) μήνα από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν δύναται να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη τροποποίηση. 
 
 
 

 Άρθρο 5.1.1 «Τρόπος πληρωμής»: Παρακαλούμε για τη διαγραφή της 

πρόβλεψης «ο Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

από την πληρωμή του εκ μέρους της ΕΑΒ», καθώς, σύμφωνα και με την κείμενη 

νομοθεσία, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του 

οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. 

Το ασφαλιστήριο προπληρώνεται. 
 
 
 
 
 



 Άρθρο 6.2.2 «Διάρκεια σύμβασης»: Η εν λόγω πρόβλεψη για δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή σε αυτού του είδους τις συμβάσεις, 

καθώς το αντικείμενο ασφάλισης είναι η ευθύνη έναντι τρίτων και το όποιο 

αίτημα για παράταση έρχεται από τον ασφαλισμένο και όχι από τον ασφαλιστή. 

Συνεπώς προτείνουμε να διαγραφεί. 

Αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα, αυτό καλύπτεται από την ήδη 
αναρτηθείσα τροποποίηση με αρ.πρωτ.: 1230-2020-02-139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Aκριβές αντίγραφο 
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