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EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEΕ
ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ Α.B.E.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Εκποίηση Είκοσι Εννέα (29) Οχημάτων-Μηχανημάτων 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΌΠΟς  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Διάφορες εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η τιμή της εκκίνησης για το σύνολο των εκποιημένων 
οχημάτων-μηχανημάτων ορίζεται στο ποσό των 
10.200,00€. Σύμφωνα με το άρθρο 39α του 
Ν.2859/2000, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 
είναι ο αγοραστής των αγαθών.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τριάντα (30) ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τριάντα (30) ημέρες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 22/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική μορφή σε τύπο αρχείου pdf.
Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται 
ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα πλήρη 
στοιχεία του αποστολέα γίνεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: customsdpt@eas.gr 

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία ανοιχτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού την εκποίηση είκοσι εννέα (29) οχημάτων-μηχανημάτων, με κριτήριο επιλογής το 
υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται κατωτέρω. 

ΕΞΕ 1776 - 15/07/2022

mailto:customsdpt@eas.gr
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1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111

Πόλη Υμηττός - Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL303

Αρμόδιος για πληροφορίες Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799443

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο apapadimitriou@eas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία.

1.3 Εφαρμοστέο δίκαιο 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

1.4 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Το κείμενο του παρόντος πλειοδοτικού διαγωνισμού αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη 
https://diavgeia.gov.gr/  του Διαύγεια, καθώς και στο site της εταιρείας μας https://www.eas.gr/. 

Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου με τηλέφωνο επικοινωνίας 
+30 210 9799443. 

mailto:apapadimitriou@eas.gr
http://www.eas.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
https://www.eas.gr/
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2. Περιγραφή του Αντικειμένου – Τόπος Παροχής 

2.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκποίηση είκοσι εννέα (29) οχημάτων-μηχανημάτων ως 
scrap, τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Οι προσφορές  που θα γίνουν 
αποδεκτές θ’ αφορούν το σύνολο των εκποιούμενων οχημάτων-μηχανημάτων.

2.2 Αναλυτικός Πίνακας των προς εκποίηση αντικειμένων και ο τόπος που αυτά βρίσκονται δίδεται 
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης.

2.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους της εκάστοτε εγκατάστασης 
προκειμένου να λάβουν γνώση των προς εκποίηση οχημάτων-μηχανημάτων.

2.4 Οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των 
αρμόδιων έχουν ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συγκρότημα Εργοστασίων Υμηττού (Σ.Ε.Υ): Ανδρέα Λεντάκη 2, Υμηττός, Αττικής 172 36, κύριος 
Νεκτάριος Ντάμπλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2109799770

Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου (Σ.Ε.Λ): Άνω Όρια Λαυρίου, Λαύριο Αττικής
κύριος Δημήτρης Τσαούσης, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2292063111, +30 2292063168

Συγκρότημα Εργοστασίων Αιγίου (Σ.Ε.Α): Γέφυρα Μεγανίτη, Αίγιο Αχαΐας, 25100, κύριος 
Ιωάννης Ρούμπας, τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 2691069541

Συγκρότημα Εργοστασίων Μάνδρας (Σ.Ε.Μ): ΕΟ Αθηνών Θηβών, Μάνδρα Αττικής, 196 00, 
κύριος Κωνσταντίνος Τούρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2105513250, +30 2105513256

Πρώην Συγκρότημα Εργοστασίων Ελευσίνας (Σ.Ε.Ε-Α): ΠΕΟ 26ο χλμ Αθηνών Κορίνθου, 
κύριος Νεκτάριος Ντάμπλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2109799770

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο καθώς και η καταβολή του 
φόρου σύμφωνα με το άρθρο 39α του Ν.2859/2000.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 τον ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
(ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993),

 τον ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες»,

 του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ( Α΄ 145 ),

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»,

 του Ν.2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α.»,

 τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004»,

 το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ 
2018/849,ΚΥΑ/ΥΠΕΝΔΔΑ/81491/1651,ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1650,ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3305
6/1576//2020

 τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ «Οδηγία περί στερεών αποβλήτων», 
2006/66/ΕΚ και 2012/19/ΕΕ

 τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ «σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου»,

 τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2004 (ΦΕΚ 
81/Α/5-3-2004) 14. ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003/ ΦΕΚ 1909/Β «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός» ,

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

 την αριθμ. 215/23.06.2022 (ΑΔΑ: 972Ξ46ΨΧΗΘ-ΗΑΜ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η Απομάκρυνση-Εκποίηση Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην παρούσα διαδικασία Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που ασκούν συναφές με το διαγωνισμό δραστηριότητα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5. Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου - Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει:
 να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη διαχείριση και αξιοποίηση στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δραστηριότητα θα αποδεικνύεται από ισχύουσα απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας (αντίγραφα αυτών θα προσκομιστούν 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού,

 να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
 να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης, αξιοποίησης/διάθεσης και 

αποσυναρμολόγησης των οχημάτων με περιβαντολογικό φιλικό τρόπο , άλλως σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει τέτοιου είδους άδεια θα κατατεθεί στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε υπεύθυνη 
δήλωση με την  οποία θα βεβαιώνεται ότι θα το αποθέσει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση [π.χ 
σύμβαση συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης, αξιοποίησης/διάθεσης 
αποσυναρμολόγησης των οχημάτων με περιβαλλοντικό  φιλικό τρόπο].

Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία δεσμεύονται ότι θα έχουν ήδη επισκεφθεί 
τους χώρους όπου βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα πριν την υποβολή προσφοράς.

6. Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θ’ ανατεθεί με κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα.

Διευκρινίζονται τα εξής:

1) Ο συμμετέχων/υποψήφιος θα καταθέσει το προσφερόμενο τίμημα για την 
πώληση/εκποίηση οχημάτων-μηχανημάτων με βάση το σύνολο αυτών όπως αναλυτικά 
αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ γερανούς 
φόρτωσης κ.ά) για τη συλλογή και απομάκρυνση των αντικειμένων.

3)  Όλα τα κόστη της φόρτωσης, μεταφοράς και απομάκρυνσης των προς εκποίηση 
αντικειμένων από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο.

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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4) Η καταβολή Φ.Π.Α βαρύνει τον Ανάδοχο βάσει του άρθρου 39α παρ.1 του Ν.2859/2000
5) Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι διαθέτει οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται από Δημόσιες Αρχές 

για την απομάκρυνση των μηχανημάτων αυτών. Το κόστος έκδοσης τους βαρύνει τον 
Ανάδοχο.

7. Κατάρτιση – Περιεχόμενο  Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Παρούσα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 7.1 Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς:
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

• Τεχνική Προσφορά στην οποία θα πρέπει ν’ αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης των εργασιών απομάκρυνσης και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος

• Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  
(άρθρο 39α του Ν.2859/2000, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής 
των αγαθών). Προσφορές κατώτερες του ποσού εκκίνησης δεν θα γίνονται 
αποδεκτές.

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ρητά 
και ανεπιφύλακτα.

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι έχει λάβει 
πλήρη γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση οχήματα-
μηχανήματα και υποχρεούνται να εκτελέσουν την απομάκρυνση τους από τις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε με δικά τους έξοδα και δαπάνες.

• Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων για όλα τα προς 
εκποίηση αντικείμενα,

• Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης, αξιοποίησης/διάθεσης 
παλιοσίδερου (scrap) ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο σε περίπτωση που θα 
αποθηκευτούν/αξιοποιηθούν από τον ίδιο, άλλως σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
διαθέτει τέτοιου είδους άδεια θα κατατεθεί στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε έγγραφο με το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι το scrap θα αποτεθεί σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση [π.χ σύμβαση 
συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάστασης αποθήκευσης, αξιοποίησης/διάθεσης 
παλιοσίδερου (scrap)],

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του),

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του),
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• Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης».

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου (γίνεται αποδεκτή 
εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών) ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Αναδόχου λόγοι αποκλεισμού και 
ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου αμελλητί μόλις εκδοθεί.

Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
προσκομίζονται ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πιστοποιητικό από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου ότι 
ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές 
διατάξεις νόμου.

Ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το κατά τόπον αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση 
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, άλλως μέχρι την έκδοση του Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε καμία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Για την απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από 
τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό του (για νομικό 
πρόσωπο) ή από την έναρξη επιτηδεύματος (για φυσικό πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η 
ικανότητα του αναδόχου να χορηγήσει στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. την συγκεκριμένη προμήθεια. Τα 
φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ



Ηλιουπόλεως 111
172 37 -  Υμηττός
Αθήνα                        

Τηλ:   210 9799 000
Fax:   210 9799 162
Ε-mail: info@eas.gr
URL:     www.eas.gr

Γ.Ε.ΜΗ.:  131982201000
ΑΦΜ:       997180750
ΔΟΥ:       ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Σελίδα 8 από 17

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα ή όπου το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 
Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις 
γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο υποψήφιος δύναται να 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι δεν 
πληρούν τα απαιτούμενα από την παρούσα, αποτελούν λόγους αποκλεισμού του υποψηφίου 
αναδόχου.

7.2  Για την υπογραφή της σύμβασης, θ’ απαιτηθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης βλέπε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), ίσης με το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανόμενης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

       Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίησης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

    
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του Αναδόχου θα επιστραφεί μετά την οριστική απομάκρυνση των 
προς εκποίηση οχημάτων-μηχανημάτων από το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε και 
εφόσον έχουν εκκαθαριστεί εκατέρωθεν σχετικές απαιτήσεις.

Όλες οι Υ.Δ. εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.gov.gr

8. Χρόνος Ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα τριών (3) 
μηνών από την επόμενη της καταληπτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.gov.gr/
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9. Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής

Η προσφορά του αναδόχου για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου δεν  πρέπει να είναι 
κατώτερη  του ποσού των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00€) μη περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.24% με βάση σχετική έρευνα αγοράς που έχει γίνει ήδη από την εταιρία και αναφέρεται ως 
συνημμένη της απόφασης του ΔΣ.  

Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 39α του 
Ν.2859/2000.

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Προσφορές με τιμή χαμηλότερη από την τιμή εκκίνησης απορρίπτονται. 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται ο Ανάδοχος να καταθέσει, 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση,  σε τραπεζικό λογαριασμό που 
διατηρεί η ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε, το ακριβές τίμημα της προσφοράς του και να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα το τίμημα ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως εντός της 
αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε έχει το δικαίωμα να 
άρει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επιλεγέντα και να τον κατακυρώσει στον επόμενο 
κατά σειρά επιλογής διαγωνιζόμενο, είτε να επαναλάβει, ή ακόμα και να ακυρώσει το διαγωνισμό. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει υποχρέωση της Ε.Α.Σ. για οποιαδήποτε αποζημίωση 
υποψηφίου από την αιτία αυτή.

10. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται : 

Να καταθέσει στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος μετά την καταβολή του τιμήματος και την υπογραφή της σύμβασης, και σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών οφείλει να απομακρύνει το σύνολο των 
εκποιούμενων οχημάτων-μηχανημάτων από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε με δική της 
ευθύνη και είναι υποχρεωμένη να διαθέτει όλους τους κατάλληλους πόρους (προσωπικό, 
μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλα) για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση κοπής οποιωνδήποτε μετάλλων (θερμές εργασίες) εντός των εγκαταστάσεων της 
ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας 
στο προσωπικό της, καθώς και μέσα πυρόσβεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΠΔ:95/78 περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας συγκολλήσεων, 
Πυρ. Διάταξη 7/96 Λήψη Μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών).
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

 Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης 
του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου από τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τις 
εργασίες της, ειδικότερα όσον αφορά τη ρύπανση του εδάφους.

 Να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης.

 Να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση 
Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Να καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής 
ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό του, καθώς επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις 
και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό του και απορρέει από τη σχέση του 
προσωπικού του έναντι αυτού με την ιδιότητά του ως εργοδότη. 

Η ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των 
εκποιούμενων οχημάτων-μηχανημάτων. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο 
προσφέρων έχει αποκτήσει  ιδία αντίληψη των εκποιούμενων αντικειμένων.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του αναδόχου, ο οποίος αποδέχεται 
κάθε κίνδυνο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψη του ίδιου του 
αναδόχου ή του προσωπικού του, των συνεργατών του καθώς και κάθε άλλου προσώπου που 
έχει σχέση άμεση ή έμμεση με αυτόν ή με τη παρεχόμενη προμήθεια. Επίσης είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των Νόμων, διατάξεων καθώς και της εργατικής Νομοθεσίας 
(ωράριο, υπερωρίες, εργασία κατά την Κυριακή κ.λπ.) και των διατάξεων που αφορούν στην υγεία 
και την ασφάλεια του προσωπικού του. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την 
παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα 
εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Πρόσκληση και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι 
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
παρούσας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή 
οποιασδήποτε φύσης πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική 
δραστηριότητα και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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11.  Παράδοση Συμβατικού Αντικειμένου

Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε ημερομηνία που θα προκύψει κατόπιν 
συνεννόησης μεταξύ του ανάδοχου με την Ε.Α.Σ  Α.Β.Ε.Ε και τους κατά εγκατάσταση υπεύθυνους 
της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, εντός του προβλεπόμενου  
διαστήματος όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
10 της παρούσας με πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής ή άλλο παραστατικό που  
αποδεικνύει την παράδοση -παραλαβή των οχημάτων.  

12. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης, θ’ απαιτηθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β’), ίσης με το 4% της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας, μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανόμενης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης 
της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίησης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.
    
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του Αναδόχου θα επιστραφεί μετά την οριστική απομάκρυνση των 
προς εκποίηση οχημάτων-μηχανημάτων από το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε και 
εφόσον έχουν εκκαθαριστεί εκατέρωθεν σχετικές απαιτήσεις.

13. Διάρκεια Σύμβασης

Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης στον ανάδοχο. 

Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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14. Τρόπος και Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών : 22/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε τύπο αρχείου pdf.

Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της παρούσας 
προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα γίνεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  customsdpt@eas.gr 
Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος 

mailto:customsdpt@eas.gr
ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά αποτυπώνονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις  
για την Εκποίηση Είκοσι Εννέα (29) Οχημάτων-Μηχανημάτων, η οποία αφορά την υλοποίηση 
της σύμβασης με την  Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. βάσει της Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. ……………………………………... και με αντικείμενο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ Α.B.E.Ε».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  ανέρχεται στο ποσό  
των…………..€

Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 39α του 
Ν.2859/2000.

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα προσφορά ισχύει για …….. από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της.

 [Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων
                                                                                                                     Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ



Ηλιουπόλεως 111
172 37 -  Υμηττός
Αθήνα                        

Τηλ:   210 9799 000
Fax:   210 9799 162
Ε-mail: info@eas.gr
URL:     www.eas.gr

Γ.Ε.ΜΗ.:  131982201000
ΑΦΜ:       997180750
ΔΟΥ:       ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 Σελίδα 14 από 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

      

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

A/A ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

1 ΤΟΥΟΤΑ ΚΛΑΡΚ 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

2 ΤΟΥΟΤΑ ΚΛΑΡΚ 1982
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

3 RENAULT Φ.ΙΧ 1,5tn 1980
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

4 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

5 VW PASSAT I.X 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

6 FORD ESCORT I.X 1987
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

7 NISSAN SERRENA I.X 1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

8 MERCEDES 1532 ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ 
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

1975
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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9 VW PICK-UP Φ.ΙΧ 1,5tn 1990
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

10 DEMAC ΓΕΡΑΝΟΣ 10tn       1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Υμηττού 
(Σ.Ε.Υ)

11 ΤΟΥΟΤΑ ΚΛΑΡΚ 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

12 LIDER ΚΛΑΡΚ 1990
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

13 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

14 MERCEDES 1113 Φ.ΙΧ 5tn 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

15 VW ΚΛΕΙΣΤΟ Φ.ΙΧ 1,5tn 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

16 VW ΚΛΕΙΣΤΟ Φ.ΙΧ 1,5tn 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Αιγίου (Σ.Ε.Α)

17 LIDER ΚΛΑΡΚ 1990
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

18 BALKAN ΚΛΑΡΚ 1990
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

19 NISSAN ΚΛΑΡΚ 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

20 IRON ΚΛΑΡΚ 1982
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

21 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

22 VW CANDY Φ.ΙΧ 1,5tn 1985
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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23 MAN ΑΝΟΙΧΤΟ Φ.ΙΧ 5tn 1980
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

24 ΜΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ Φ.ΙΧ 5tn 1980
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

25 TOYOTA ΚΛΑΡΚ 1980
Συγκρότημα  

Εργοστασίων 
Λαυρίου

26 SUMITOMO ΚΛΑΡΚ 1982
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Λαυρίου

27 NISSAN ΚΛΑΡΚ 1989
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Μάνδρας

28 NISSAN ALMERA I.X 1997
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Ελευσίνας-Α

29 TOYOTA ΚΛΕΙΣΤΟ Φ.ΙΧ 1,5tn 1990
Συγκρότημα 

Εργοστασίων 
Ελευσίνας-Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συγκρότημα Εργοστασίων Υμηττού (Σ.Ε.Υ): Ανδρέα Λεντάκη 2, Υμηττός, Αττικής 172 36, κύριος 
Νεκτάριος Ντάμπλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2109799770.

Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου (Σ.Ε.Λ): Άνω Όρια Λαυρίου, Λαύριο Αττικής
κύριος Δημήτρης Τσαούσης, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2292063111, +30 2292063168.

Συγκρότημα Εργοστασίων Αιγίου (Σ.Ε.Α): Γέφυρα Μεγανίτη, Αίγιο Αχαΐας, 25100, κύριος 
Ιωάννης Ρούμπας, τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 2691069541.

Συγκρότημα Εργοστασίων Μάνδρας (Σ.Ε.Μ): ΕΟ Αθηνών Θηβών, Μάνδρα Αττικής, 196 00, 
κύριος Κωνσταντίνος Τούρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2105513250, +30 2105513256.

Πρώην Συγκρότημα Εργοστασίων Ελευσίνας (ΣΕΕ-Α): ΠΕΟ 26ο χλμ Αθηνών Κορίνθου, κύριος 
Νεκτάριος Ντάμπλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2109799770.

ΑΔΑ: 60ΡΦ46ΨΧΗΘ-8ΟΓ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 
Ονομασία Τράπεζας ......................……............ 

Κατάστημα.......…............................... 

Ημερομηνία έκδοσης .................................. 

Προς ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111, ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τ.Κ. : 172 37 ΥΜΗΤΤΟΣ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ………υπέρ του 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}:(ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................ 
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ:...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,}

 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

 για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)..................... 
Διακήρυξη..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχής) με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών........................., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα...............

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς) …………………………………… 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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