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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο 732 
 
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ) με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-
4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό και 
ζητά προσφορές με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου ο 
οποίος θα αναλάβει την «Πραγματοποίηση Δειγματοληψιών & Χημικών Αναλύσεων 
Αστικών Λυμάτων και Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων» στους χώρους της ΕΑΒ για 
τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου, και για τα τρία (3) έτη, ανέρχεται στο ποσό των 21.000 
€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, στο μέτρο κατά το οποίο ισχύουν, κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της παρούσας. 

Κωδικός CPV: 71620000-0 

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί:  

α) Στο site της ΕΑΒ:www.haicorp.com 

β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, 

σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει. 

γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Σε περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών στις δύο τελευταίες αναρτήσεις , 

λαμβάνεται υπόψη η τελευταία για τον υπολογισμό των σχετικών με την παρούσα 

διακήρυξη προθεσμιών. 

 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο  
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Πραγματοποίηση μηνιαίων 
δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών 
αποβλήτων για τρία (3) έτη (36 μηνιαίες αναλύσεις), σύμφωνα με τους υφιστάμενους 
περιβαλλοντικούς όρους (Α.Ε.Π.Ο. Αρ. Πρωτ. 211549/24-7-2012, Παρ. 3.2.6 και της 
τροποποίησης αυτής με Αρ. Πρωτ:152262/17-01-2015, καθώς επίσης και η διενέργεια 
δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των ρευμάτων 
(φρεάτια υποδοχής) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μία φορά το έτος (συνολικά 3 
φορές)», σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα «Α». 

 

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό / Υποβολή Προσφορών. 
 

2.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις   
φυσικών ή νομικών προσώπων και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, 
τα οποία διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025:2005 σε βαρέα 
μέταλλα με διαπίστευση κατ΄ ελάχιστον σε Cr+6, Cd, Cu, Pb.  

2.2    Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις  
2.3   Υπεργολαβική ανάθεση του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού δεν είναι 

αποδεκτή. 
2.4  Η ΕΑΒ επιφυλάσσεται, αν το επιθυμεί, να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των 

στοιχείων που θα υποβληθούν. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.5 Κάθε προσφορά επί ποινή απαραδέκτου, θα τεθεί σε κεντρικό σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ιδιαίτερους σφραγισμένους υποφακέλους ως 
κάτωθι: 

 έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» 

 έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
Ο ανωτέρω σφραγισμένος κεντρικός φάκελος θα απευθύνεται στην : 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
Τανάγρα, 320 09 Σχηματάρι ή  
Αθήνα 115 27 Μεσογείων 2-4 
Υπόψη: Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών  
Με την επισήμανση :    ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ  
                                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 732 

2.6 Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί στην ΕΑΒ το αργότερο έως την  
17/10/2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00 

 
 

Άρθρο 3 - Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών. 
 

   Ο υποφάκελος των Δικαιολογητικών θα περιέχει: 

3.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% επί του προϋπολογιστικού κόστους, 
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 420 ΕΥΡΩ, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του 
διαγωνισμού και θα ισχύει εκατόν πενήντα ημέρες (150) από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

3.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 
και στην οποία δηλώνεται ότι (α) ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως του όρους της 
παρούσας Διακήρυξης, (β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του για χρονικό 
διάστημα ενενήντα εκατόν είκοσι ημερών (120) από την ημέρα λήξης του 
διαγωνισμού και (γ) ότι οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 
αδικήματα: 
ι)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

ιι)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ηςΜαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EEL 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
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28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

vi) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 
και στην οποία δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες: 

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες κατωτέρω καταστάσεις, δηλαδή δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της 
εξυγίανσης, συνδιαλλαγής κλπ, που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες κατωτέρω καταστάσεις, δηλαδή ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις ή διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις 
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
στους οποίους υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές. 

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο.  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για 
φυσικά πρόσωπα . 

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

η. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  προσκόμιση, 
όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
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3.5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, ως και στοιχεία και έγγραφα, από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

3.6.  Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας ISO 17025:2005 σε ισχύ. 

3.7.  Συμβάσεις ή Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή τιμολόγια που να αποδεικνύουν ότι 

ο συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει κατά τα δύο (2) τελευταία έτη 

δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις, ανάλογες με αυτές οι οποίες 

περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διαγωνισμού.   

3.8. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 
με την προσφορά, υποβάλλουν: 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης, για την έγκριση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την από κοινού και εις ολόκληρον ανάληψη της 
ευθύνης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την καλή εκτέλεση της 
συμβάσεως. 

3.9. Επιπλέον οι κοινοπραξίες υποχρεούνται να υποβάλουν: 
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. 

 

Άρθρο 4 - Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς. 
 
4.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρές και να μην φέρουν σημάδια ή σβησίματα. 

Στην οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα αναγράφεται το προσφερόμενο  
τίμημα δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων, αριθμητικώς σε € (ευρώ) και 
ολογράφως ξεχωριστά για κάθε ένα (1) μήνα από τα τρία (3) έτη, (εάν τυχόν 
υπάρχουν διαφορές στο μηνιαίο τίμημα) καθώς και το τίμημα των δειγματοληψιών 
και χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των ρευμάτων (φρεάτια 
υποδοχής), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν άπαξ κατ’ έτος. 

4.2. Η ως άνω προσφορά θα φέρει ημερομηνία και υπογραφή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου το οποίο δεσμεύει την εταιρεία. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και θα τίθεται 
η σφραγίδα της επιχείρησης. 

4.3. Η ΕΑΒ θα απορρίψει προσφορές που δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

4.4. Η ΕΑΒ βαρύνεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί. 
 
Άρθρο 5 - Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 

Φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί: 
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5.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 351 της 
29.1.1998, σελ.1, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE 
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) 
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), ιι) κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

5.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την ειδοποίηση κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της 
συνδιαλλαγής, εξυγίανσης κλπ που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

5.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

5.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

5.5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5.6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό  

5.7. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :   

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.  
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 
προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 
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νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Οι συνεταιρισμοί :  

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο εκδίδεται, για τον πρόεδρο του Διοικητικού του 
Συμβουλίου του συνεταιρισμού. 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
5.8. Οι κοινοπραξίες που υποβάλουν προσφορά : 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην κοινοπραξία. 

 Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της κοινοπραξίας για την από κοινού και εις 
ολόκληρον ανάληψη της ευθύνης για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως. 

 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. 

 Βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την 
έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ. 

5.9.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν προσφορά : 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση.   

 Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ένωσης για την από κοινού και εις 
ολόκληρον ανάληψη της ευθύνης για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως. 

 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. 

 Βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την 
έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ. 

5.10. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

5.11. Εάν ο επιλεγείς μειοδότης δεν προσκομίσει εγκαίρως και στην  προθεσμία που θα 
του ορίσει η ΕΑΒ 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 η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης προμηθευτή, ο 
οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προς έλεγχο και ούτω 
καθεξής. 
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Άρθρο 6 - Νομιμότητα Προσκομιζομένων Εγγράφων. 
 

Όλα τα ως άνω αιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ως κατωτέρω: 
Εάν πρόκειται περί εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις 
Δημόσιες Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α., σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τους 
ανωτέρω φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αντιγράφων αυτών, επικυρωμένων από Δικηγόρο ή σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εφ’ όσον αυτά φέρουν θεώρηση από 
φορείς της προηγουμένης παραγράφου. 
Η ΕΑΒ θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των ανωτέρω εγγράφων, προκειμένου 
να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων αυτών και τα αποτελέσματα αυτών θα 
υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Σε 
περίπτωση υποβολής αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες 
νόμιμες κυρώσεις. 
 
Άρθρο 7 - Αξιολόγηση προσφορών. 
  
7.1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, όπως ορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη θα αξιολογηθούν από επιτροπή της ΕΑΒ.  
7.2. Η διαδικασία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ (Τανάγρα Βοιωτίας) σε 

δύο στάδια, οι δε διαγωνιζόμενοι θα κληθούν εγγράφως να παραστούν εφόσον το 
επιθυμούν στην διαδικασία αξιολόγησης: 
α) στο άνοιγμα φακέλων δικαιολογητικών 
β) στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών και άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών.  
   Ειδικότερα:     

7.3. Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης θα γίνει ο έλεγχος του φακέλου των 
δικαιολογητικών.  Όσοι δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διακήρυξης θα 
αποκλεισθούν της περαιτέρω διαδικασίας και θα παραλάβουν κλειστό το φάκελο 
της οικονομικής προσφοράς τους μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.  

7.4. Στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης δικαιολογητικών και εν συνεχεία θα ανοιχτούν οι οικονομικές 
προσφορές, όσων έγιναν δεκτοί κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.  

7.5. Κριτήριο επιλογής αναδόχου για κάθε δρομολόγιο αποτελεί η συνολικά χαμηλότερη 
(οικονομικά) προσφορά. Σε περίπτωση πού θα προσφερθεί ίδια τιμή από δύο ή 
περισσότερους διαγωνιζόμενους η ΕΑΒ θα προβεί σε διαπραγμάτευση για την 
χαμηλότερη δυνατή τιμή (Best and Final).   

 
Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 
Ο επιτυχών Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση των μηνιαίων δειγματοληψιών και 
χημικών αναλύσεων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων για τρία (3) 
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έτη ήτοι (36 μηνιαίες δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις), σύμφωνα με τους 
υφιστάμενους περιβαλλοντικούς όρους (Α.Ε.Π.Ο. Αρ. Πρωτ. 211549/24-7-2012, Παρ. 
3.2.6 και της τροποποίησης αυτής με Αρ. Πρωτ:152262/17-01-2015. Επίσης την 
διενέργεια  δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των 
ρευμάτων (φρεάτια υποδοχής) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για τρία (3) έτη 
ήτοι (συνολικά 3 φορές), μία κατ’ έτος. 
Η πραγματοποίηση των δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων θα 
πραγματοποιηθούν άμεσα με την έκδοση της σχετικής σύμβασης ή εντολής αγοράς 
μετά από συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΕΑΒ.  
 
Άρθρο 9 – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως. 
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή της παραγγελίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  
παραδώσει  στην ΕΑΒ, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Τράπεζας που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα, αξίας 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης ή εντολής αγοράς 
που θα υπογραφεί. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα είναι αορίστου χρόνου ήτοι ισχύος 
έως της επιστροφής της και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο τρεις μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της συνολικής τεχνικής/ ποιοτικής παραλαβής της τελευταίας χημικής 
ανάλυσης και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις κατ΄ αυτού που αφορούν την 
Σύμβαση ή την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή θα γεννάται υποχρέωση πλήρους 
αποκαταστάσεως της ζημίας της ΕΑΒ. 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.  
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι εκδίδεται υπέρ της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας. 
 
Άρθρο 10 – Καταγγελία. 
 
Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΑΒ θα δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση / 
παραγγελία εάν ο επιτυχών μειοδότης αθετήσει οιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση. 
 
Άρθρο 11- Υπογραφή  σύμβασης. 
 
11.1. O μειοδότης θα υπογράψει σύμβαση ή εντολή αγοράς με την ΕΑΒ, της οποίας η 

παρούσα διακήρυξη θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  
11.2.Η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να επαναδιαπραγματευθεί με εκείνον που 

αναδείχθηκε μειοδότης. 
 
Άρθρο 12 – Πέρας Υπηρεσιών / Πληρωμή. 
 
12.1.  Μετά το πέρας των αναλύσεων εκάστου έτους ο Ανάδοχος θα προβαίνει  στην 

έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. 
12.2. Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90) 

ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως αυτού, της ολοκλήρωσης των εν θέματι 
συμβατικών υπηρεσιών, υπό τον όρο όμως ότι αυτές περατώθηκαν επιτυχώς και 
της εγγράφου παραλαβής και αποδοχής των αναλύσεων από την ΕΑΒ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει πριν από κάθε πληρωμή του 
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Άρθρο 13 – Ενεχυρίαση – Εκχώρηση 
Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα μειοδότη χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία / έγκριση της ΕΑΒ και μόνον σε εγκεκριμένα Ελληνικά 
Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα. 
 
Άρθρο 14 - Ματαίωση / Επανάληψη του διαγωνισμού. 
Με γνώμονα το συμφέρον της η ΕΑΒ δικαιούται να αναβάλει, να ματαιώσει ή να 
επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό χωρίς να υποχρεούται στην αποκατάσταση 
οιασδήποτε ζημίας των συμμετασχόντων. 

Επίσης η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να επαναδιαπραγματευθεί με τον επιτυχόντα 
Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 15 – Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια 
Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Άρθρο 16 – Σημείο Επικοινωνίας 
Για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία  θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως ή 
με fax στην :  
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ 
320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας 
Υπόψη: Τομέα Συμβάσεων και Διαγωνισμών 
 
Αριθμός Διαγωνισμού Νο 732 
Τηλ. 22620-52608  
Fax. 22620-52658 ή 22620-58717 
 
Τανάγρα, 19/09/2016 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


