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Θέμα: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 794 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 

εκτελωνιστή για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης του 

δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε. για ετήσια παράταση, συνολικού τριετούς προϋπολογισμού 270.000 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών και με CPV 79223000-3. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 794 (α/α: 67586) 

 

Την 20/02/2019 αναρτήθηκε η υπ’ αριθμόν 1230-19-02-106 «Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου» του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε :  

α. Την ανακήρυξη της συμμετέχουσας εταιρίας  ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS A.E. ως 

προσωρινού αναδόχου στον εν θέματι  διαγωνισμό, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

εκτελωνιστή για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης του 

δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε. για ετήσια παράταση.   

 

β. Την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών στην συμμετέχουσα εταιρία ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS 

A.E., για δύο (2) έτη, με συνολικό προσφερθέν διετές τίμημα το ποσό των 178.800,00 ευρώ, 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών, ήτοι το ποσό των 

7.450,00 ευρώ ανά μήνα, και αντίστοιχα το ποσό των 89.400,00 ευρώ ανά έτος, τα οποία 

ευρίσκονται εντός του τεθέντος προϋπολογισμού, υπό την αίρεση της προσκόμισης από αυτόν 

των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικών κατακύρωσης) που προβλέπονται 

στην παράγραφο 3.2 της σχετικής διακήρυξης θέματος, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μονομερούς άσκησης εκ μέρους της 

ΕΑΒ του δικαιώματός της για ετήσια παράταση, το προσφερθέν για αυτήν τίμημα ανέρχεται στο 

ποσό των 89.400,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

σχετικών δαπανών. 

 

Την 04/04/2019 η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών 

προσωρινού Αναδόχου» και υπέβαλλε το υπ’ αριθμόν 5500-19-04-1564 σχετικό Πρακτικό 

αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου». Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 

υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ως άνω Διακήρυξης και ως εκ τούτου πρότεινε την κατακύρωση του 

Διαγωνισμού θέματος στην μειοδότρια εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS A.E.   
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφασίζει:  

Την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

LOGISTICS A.E., με αντικείμενο «την παροχή υπηρεσιών εκτελωνιστή για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης του δικαιώματος της ΕΑΒ για ετήσια παράταση», 

αντί συνολικού διετούς τιμήματος ποσού € 178.800,00 ήτοι δύο (2) έτη Χ € 89.400,00 ανά έτος, 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. 

Στην περίπτωση άσκησης του μονομερούς δικαιώματος της ΕΑΒ για ετήσια παράταση, το ετήσιο 

τίμημα θα παραμείνει το ίδιο ήτοι ποσό € 89.400,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών. 

 

 

 
 

 
 
 
 
Τανάγρα, 23/04/2019                                                               

Για την ΕΑΒ Α.Ε. 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 
               Ακριβές Αντίγραφο 
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