ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 785
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ) με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων
2-4, Τ.Κ 115 27, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό «Για την συλλογή και εκποίηση
ρινισμάτων από αεροπορικά κράματα αλουμινίου» που προκύπτουν από διάφορες
μηχανουργικές εργασίες της ΕΑΒ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η υπάρχουσα ποσότητα (εκτιμηθείσα) προς εκποίηση αναφέρεται στο Άρθρο 1 της
παρούσης.
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και αναλογικά από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, στο μέτρο κατά το οποίο ισχύουν για την παρούσα διαδικασία.
Κωδικός CPV : 14721000-1
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:
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.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) των προς εκποίηση υλικών είναι οι
ακόλουθοι :
α) 12 01 03 (ρινίσματα από αεροπορικά κράματα αλουμινίου): εκτιμώμενη υπάρχουσα
διαθέσιμη ποσότητα 55.000 kgrs.
β) 12 01 03 (ρινίσματα από αεροπορικά κράματα αλουμινίου): εκτιμώμενη ετήσια
παραγόμενη ποσότητα 70.000 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
παρούσας.
Τα προς εκποίηση υλικά (ρινίσματα αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου) βρίσκονται κυρίως
στον ευρύτερο υπαίθριο χώρο του κτιρίου αεροκατασκευών και του κτιρίου των αποθηκών
γενικού υλικού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., στην Τανάγρα Βοιωτίας, από τον οποίο και
θα παραλαμβάνονται από τον επιλεγέντα Ανάδοχο.
Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέτει άνευ κόστους στην ΕΑΒ Α.Ε. για τη
συγκέντρωση των ρινισμάτων από αεροπορικά κράματα αλουμινίου, τέσσερις (4) κάδους
τριάντα (30) κυβικών μέτρων περίπου, έκαστος. O Ανάδοχος την ημέρα της παραλαβής
των κάδων θα παραλαμβάνει τους γεμάτους κάδους και θα εναποθέτει τέσσερις (4) άδειους
κάδους για τα ρινίσματα από αεροπορικά κράματα αλουμινίου, επίσης άνευ κόστους.
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από της
υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και παραλαβή της
συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας (διαθέσιμης και παραγόμενης) των ρινισμάτων από
αεροπορικά κράματα αλουμινίου, εντός χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Η ΕΑΒ δικαιούται
να παρατείνει την χρονική διάρκεια αυτής με μονομερή δήλωσή της για ένα (1) ακόμη έτος.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι υποψήφιοι δύνανται, εάν το επιθυμούν, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, σε
καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ., ή η 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη , και ώρα 10.00 π.μ.,
προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το αντικείμενο του διαγωνισμού. Προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή, πρέπει να ειδοποιήσουν την ΕΑΒ με mail για τα
στοιχεία των εκπροσώπων τους που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της τουλάχιστον δύο
(2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της επίσκεψης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mvasiliou@haicorp.com.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 . Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν
νομίμως και συνεχώς 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 4.6.5.
Η άσκηση της δραστηριότητας, η πιστοποίηση της ποιότητας εργασίας και η εμπειρία
μπορούν να αποδειχτούν με έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής
(επιμελητηρίου, ΔΟΥ, πιστοποιητικά εκτέλεσης έργου, κλπ.).

4.2 . Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις.
4.3 Υπεργολαβική ανάθεση του συνόλου του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού δεν
είναι αποδεκτή.

4.4 . Η ΕΑΒ επιφυλάσσεται, αν το επιθυμεί, να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων
που θα υποβληθούν.

4.5 . 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 Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Ο ανωτέρω σφραγισμένος κεντρικός φάκελος θα απευθύνεται στην :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
Τανάγρα
320 09 Σχηματάρι
Υπόψη: Τομέα Διαγωνισμών
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Με την επισήμανση : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 785

4.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχει :

4.6.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και
στην οποία θα δηλώνεται:
Α) Ότι οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου .
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, καθώς και όπως ορίζεται στο
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα·
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, 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 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο
2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Β) Ότι οι προσφέροντες:
α) 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.
β) δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με
απόφαση εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,
γ) δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
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δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ή εάν βρίσκονται σε

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
προβλεπόμενη από εθνικές διατάξεις νόμου,

από

παρόμοια

έχουν

διαδικασία,

δ) 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,
ε) 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.
4.6.1.1 Για τα νομικά πρόσωπα, η ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δοθεί και για τα
ακόλουθα πρόσωπα:
(ι) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών,
(ιι) τους διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε).
4.6.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται :
1. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης και διάρκεια ισχύος της
προσφοράς του προσφέροντος για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει ο
προσφέρων για να υποστηρίξει την προσφορά του, είναι αληθή και γνήσια.
3. 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 κλπ.
4.6.3. 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, χωριστή
για κάθε περιφέρεια από την οικεία Νομαρχία από την οποία θα διέλθουν τα υλικά,
εάν μεταφερθούν εκτός Βοιωτίας ή πανελλαδική άδεια σε ισχύ.
4.6.4. Πιστοποιητικό σε ισχύ ISO 9001:2008 και εντεύθεν.
4.6.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
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4.6.6. Υπογεγραμμένες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, οι οποίες θα
συνοδεύονται
από 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 δύο (2)
τελευταίων ετών, ήτοι 2015-2016 .
4.6.7.

Ισολογισμούς των ετών 2015, 2016 και σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσιεύσεως
Ισολογισμών, αντίγραφα των υποβληθέντων φορολογικών εντύπων Ε3 των
χρήσεων 2015, 2016. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της διετίας
θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

4.6.8. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις της
παραγράφου 4.6 της παρούσας θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από
τουλάχιστον ένα μέλος τους.

4.7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ο υποψήφιος οφείλει επιπλέον να προσκομίσει τα κάτωθι αναφερόμενα, κατά
περίπτωση, στοιχεία:
α. Σε περίπτωση Α.Ε.
(ι) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει.
(ιι) 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.
(ιιι) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή/ και το Πρωτοδικείο.
β. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε.
(ι) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει.
(ιι) 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.
(ιιι) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή/ και το Πρωτοδικείο.
γ.
(ι)

Σε περίπτωση ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ / ΙΚΕ
Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει.

(ιι) 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.
(ιιι) Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή/ και το Πρωτοδικείο.
δ.

Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(ι) Στην περίπτωση της 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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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.
 Υπεύθυνη δήλωση κάθε κοινοπρακτούντος μέλους ότι θα ευθύνεται εις
ολόκληρον για την εκτέλεση της προς υπογραφή σύμβασης.
 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.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής για την έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ.
(ιι)

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.
(ιιι) 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.
(ιv) 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 ΓΕΜΗ και με την οποία θα υπογραφεί η σύμβαση.
(v) Σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο πληρωμής υπέρ της
κοινοπραξίας.
(vi)
Απαραίτητη θεωρείται η έγκριση των αρμοδίων οργάνων κάθε εταιρείας τόσο στην
συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσο και στην συμμετοχή στην ένωση.

4.8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποφάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα περιέχει:

4.8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά 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
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ΕΑΒ Α.Ε. Τιμή LME είναι αυτή, όπως αναφέρεται στη στήλη CASH BUYER, της
σχετικής ιστοσελίδας του LONDON METAL EXCHANGE και ειδικότερα λαμβάνεται
υπόψη η τιμή Κράματος Αλουμινίου (Aluminium Alloy) / Εφαρμογή στήλης Cash
Seller and Settlement.
4.8.2. Η ως άνω 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.
4.8.3.

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
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).

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο υποψήφιος ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός πλειοδότης, καλείται από την ΕΑΒ, με
έγγραφη ειδοποίηση με βεβαίωση παραλαβής της, να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15)
ημερών τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:
5.1.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
β) 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 (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) 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),
δ) 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 (EE L 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),
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών
(Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος,
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές
για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης,
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 την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον
επιτυχόντα πλειοδότη, θα παραδοθεί στην ΕΑΒ Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης Τράπεζας ή άλλου Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, 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.
Στην περίπτωση που υπάρξουν απαιτήσεις εκ της Συμβάσεως, θα γεννάται
υποχρέωση πλήρους αποκαταστάσεως της ζημίας της ΕΑΒ. Κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως θα επέρχεται ιδίως σε κάθε περίπτωση
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5.9.

5.10.

5.12.

παραβίασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτοί προκύπτουν από τους όρους της
παρούσας και το κείμενο της Σύμβασης που θα συνομολογηθεί.
Σε περίπτωση εγκατάστασης του επιτυχόντα πλειοδότη στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά,
εφαρμοζομένης της παραγράφου 6.4 της παρούσας.
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.
5.11.
Εάν ο επιλεγείς πλειοδότης 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 υποψήφιο, ο
οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προς έλεγχο και ούτω
καθ’ εξής.
Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής επιστρέφονται σε εκείνους που
δεν επιλεγούν μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. 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.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1. Αναφορικά με όλα τα παραπάνω αιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά συμμετοχής και
κατακύρωσης) και 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., τα έγγραφα αυτά θα υποβληθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
6.2.
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.
6.3.
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.
6.4.
Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
6.5. 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
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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.
ΑΡΘΡΟ 7 - KΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να έχουν παραδοθεί στην ΕΑΒ, είτε στις
εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ΤΚ 320 09, είτε στα γραφεία της στον Πύργο
Αθηνών, Λ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος) μέχρι την 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14.00.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν σε δύο (2) στάδια από αρμόδια
επιτροπή της ΕΑΒ.
Το άνοιγμα των φακέλων
των δικαιολογητικών (1ο στάδιο) και των φακέλων των
οικονομικών προσφορών (2ο στάδιο), για τους επιτυχόντες στο 1ο στάδιο (αξιολόγηση των
δικαιολογητικών), θα γίνει σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από την ΕΑΒ στους
ενδιαφερόμενους με Fax ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), για να παραστούν,
εάν το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια όργανα της ΕΑΒ ΑΕ θα προχωρήσουν
στην αποσφράγιση των προσφορών, ανεξάρτητα από την παρουσία των υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΚΥΡΩΣΗ / ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΑΒ 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.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1. 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 την προβλεπόμενη σχετική Σύμβαση .
10.2. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διετή διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα
διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και παραλαβή της συνολικής εκτιμώμενης
ποσότητας (διαθέσιμης και παραχθείσας ) των ρινισμάτων από αεροπορικά κράματα
αλουμινίου, εντός χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΒ
διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την διάρκεια αυτής για ένα ακόμη
έτος.

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.
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ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η τιμή ανά κιλό θα εξάγεται από την τιμή LME της ημερομηνίας ανάθεσης της τμηματικής
παραλαβής επί του προσφερθέντος ποσοστού και η αναγωγή σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με βάση
την ισοτιμία ΕΥΡΩ – ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ της ίδιας ημερομηνίας.
O Ανάδοχος θα καταβάλει στην Οικονομική Διεύθυνση της ΕΑΒ το ποσό που αντιστοιχεί στην
παραλαμβανόμενη ποσότητα του προς εκποίηση υλικού πριν την αποκομιδή του από τις
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Η ΕΑΒ θα εκδώσει και το αντίστοιχο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
12.1. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως, θα λάβει χώρα η άμεση αποκομιδή και
φόρτωση των προς εκποίηση ανατεθέντων υλικών.
12.2.

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 ή της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας και από τον αντισυμβαλλόμενο.
12.3. Τα ήδη συσσωρευμένα υλικά (όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1) θα παραληφθούν από
τον πλειοδότη εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12.4. 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.
12.5 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.
12.6. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου θα τον καθιστά υπερήμερο
με υποχρέωση την αποκατάσταση της ζημίας που θα υφίσταται η ΕΑΒ από την μη
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως ή με fax
στην διεύθυνση:

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ
320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας
Υπόψη: Τομέα Διαγωνισμών
Αριθμός Διαγωνισμού Νο 785
Τηλ. 22620-52608, 22620-52882
Fax. 22620-58717
Email: mvasiliou@haicorp.com

ΤΑΝΑΓΡΑ, 01/02/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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