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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Α.Ε. 

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670 

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι 
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 908 

ΕΙΔΟΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ-  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» 

C.P.V.:  79991000-7, 79920000-9, 63121000-3, 63121100-4, 63100000-0. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2021-02-42 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Αναφορικά με το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης «Αποδεικτικά 

μέσα». Στο εν λόγω άρθρο της διακήρυξης - πιο συγκεκριμένα στο σημείο Β4 - 

αναφέρεται ότι: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπογεγραμμένες συμβάσεις παροχής 

συναφών με τη Διακήρυξη υπηρεσιών ή άλλα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, 

από τα οποία να προκύπτει το ειδικότερο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, 

η εμπειρία τους σε αυτό και ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του 

Παραρτήματος «Α» της παρούσας.». Παρακαλούμε διευκρινίστε τί είδους 

αποδεικτικά έγγραφα κρίνονται αποδεκτά σχετικά με την απόδειξη πλήρωσης 

των απαιτήσεων του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:   Σύμφωνα με την παράγραφο Β.4 του άρθρου 

2.2.8.2 με τίτλο «Αποδεικτικά Μέσα», για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

του άρθρου 2.2.6  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, μεταξύ των λοιπών 

ρητά διατυπωμένων δικαιολογητικών εγγράφων, και κάθε έγγραφο με το οποίο 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στο Παράρτημα «Α» 

της εν θέματι Διακήρυξης (ενδεικτικά αναφέρονται τιμολόγια ή/και βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης έργου κ.λπ.).   

http://www.haicorp.com/
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Αναφορικά με το άρθρο 4 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης 

«Ειδικές Προδιαγραφές». Στο εν λόγω άρθρο της διακήρυξης - πιο 

συγκεκριμένα στο σημείο 4.3 - αναφέρεται ότι: «Τα υπόλοιπα άτομα του ως άνω 

διατιθέμενου προσωπικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή 

σχολών Ο.Α.Ε.Δ. με κατεύθυνση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας / 

Logistics». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι γίνονται αποδεκτοί οι απόφοιτοι:  

● Γενικών Λυκείων (σημερινή ονομασία) ή Ενιαίων Λυκείων (προγενέστερη 

ονομασία) ή ισοδύναμου.  

● Επαγγελματικών Λυκείων με ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και 

Συστημάτων Εφοδιασμού» ή ισοδύναμου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  Γίνονται αποδεκτοί οι ως άνω αναφερόμενοι 

απόφοιτοι στην εν θέματι Διακήρυξη. 

 

 

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 05/02/2021                                               

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.    

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 
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