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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Προϋπολογισμός:85.000 € (Ενδεικτικός) 
Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την ανάθεση του έργου 

“Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από το παλαιό εργοστάσιο 
άλατος της αλυκής Μεσολογγίου”. 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 
Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου: «απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου, που περιέχονται στο παλαιό 
εργοστάσιο άλατος της αλυκής Μεσολογγίου».  
 

Το έργο αναφέρεται: 
 στην εκπόνηση πλήρους μελέτης, με αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την 

αποξήλωση, μεταφορά και διάθεση, όλων των στοιχείων που περιέχουν αμίαντο του 
(υπό κατεδάφιση) παλαιού εργοστασίου άλατος, της αλυκής Μεσολογγίου, όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

 στην έκδοση των απαιτούμενων σχετικών οικοδομικών αδειών. 
 

Τα έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, που 
αναφέρονται στο συνημμένο της παρούσας διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».  
 
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 
85.000,00 €.- (ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ), πλέον Φ.Π.Α. Η επιλογή της συμφερότερης 
προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και το τρόπο βαθμολογίας που αναλυτικά 
περιγράφονται στις παραγράφους §8 & §9 της παρούσας διακήρυξης.  
 
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
Υ/Κ Αθηνών της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ» 

Ασκληπιού 1,  4ος Όροφος, 10679 Αθήνα 
24.04.2020 Παρασκευή 10.00 π.μ. 

 
 Οι προσφορές είναι γραπτές και σφραγισμένες. 
 Η αποστολή των προσφορών γίνεται στην άνω διεύθυνση (Γραμματεία Διοίκησης κα Σταυρούλα 

Καψιώτη) και παραδίδονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη 
αποστολή ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων.  

 Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 16:00 μ.μ., της 
προηγούμενης εργάσιμης ημέρας,  από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή με άλλο τρόπο, είναι 
απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
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4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει: 
 

1. Να διαθέτουν: 
 Άδεια άσκησης δραστηριότητας Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης Αμιάντου 

(Ε.Α.Κ.) ή αμιαντούχων υλικών, Τύπου Α ή Β, του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. 
 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, για εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων. 
 

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στο: 
 Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. 

 

3. Να δηλώσουν: 
 Το διαπιστευμένο Εργαστήριο (ELOT EN ISO 17025:2005), που μετά το πέρας 

των εργασιών απομάκρυνσης των στοιχείων με αμίαντο, θα διενεργήσει τις 
απαραίτητες αναλύσεις και θα εκδώσει το Πιστοποιητικό καθαρότητας του χώρου 
του έργου,. 

 Το διαπιστευμένο ΧΥΤΑ (εντός Ελλάδας ή εξωτερικού), που τελικά θα 
παραδοθούν τα στοιχεία με αμίαντο, προς διαχείριση – καταστροφή τους. 

 

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν με την προσφορά των διαγωνιζομένων, θα είναι 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 
 

α) Νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της §4. 

β) Κοινοπραξίες, που θα συσταθούν, για την εκτέλεση του έργου, «απομάκρυνση 
στοιχείων αμιάντου από το παλαιό εργοστάσιο άλατος της αλυκής Μεσολογγίου». Η 
υπό σύσταση κοινοπραξία, στην οποία θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας εγγεγραμμένος  
που πληροί τις προϋποθέσεις της §4, θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
(προσύμφωνο κοινοπραξίας), στο οποίο θα ορίζονται τουλάχιστον η επωνυμία, ο 
εκπρόσωπός της και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε κοινοπρακτούντος. 

5.2.  Τα νομικά πρόσωπα καταθέτουν την προσφορά τους με το νόμιμο εκπρόσωπό 
τους, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους ή με πρόσωπο ειδικά για την 
κατάθεση της προσφοράς εξουσιοδοτημένο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση), συνοδευόμενο από πλήρη νομιμοποίηση, με νόμιμα 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
 

5.3.  Τα φυσικά πρόσωπα καταθέτουν, οι ίδιοι (αυτοπροσώπως), την προσφορά τους 
ή με ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
η ιδιωτικό έγγραφο κατά τα ως άνω. 
 
5.4. Την προσφορά της κοινοπραξίας καταθέτει ο οριζόμενος στο συμβολαιογραφικό η 
ιδιωτικό προσύμφωνο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ή ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, πρόσωπο. 
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6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

6.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νομικής μορφής): 
 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 4.250,00 €.  Η κατάθεση της εγγυητικής 
επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και επιστρέφεται 
στον αναδειχθέντα ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την 
υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 Πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου 
στο εξωτερικό τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

 Άδεια άσκησης δραστηριότητας Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης Αμιάντου 
(Ε.Α.Κ.) ή αμιαντούχων υλικών, Τύπου Α ή Β, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. 
 Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, για εργασίες διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων. 
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

του Υ.Π.ΕΝ. 
 Τα έγγραφα διαπίστευσης του Εργαστηρίου, που θα διενεργήσει τις απαραίτητες 

αναλύσεις. 
 Τα έγγραφα διαπίστευσης του ΧΥΤΑ, όπου θα παραδοθούν τα στοιχεία με αμίαντο, 

προς τελική διαχείριση – καταστροφή τους. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), στην οποία θα δηλώνεται, 

ότι: 
α) επισκέφθηκε την αλυκή Μεσολογγίου και έχει πλήρη γνώση του υπό κατεδάφιση 

παλαιού εργοστασίου άλατος καθώς και του ευρύτερου χώρου, που θα εκτελεστεί 
το έργο. 

β) αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί, από 
οποιαδήποτε αίτια, στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, στο προσωπικό των 
Αλυκών ή προς τρίτους, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Εταιρεία, με την 
οποία δεν συνδέεται με σχέση προστήσεως. 

γ) αναλαμβάνει πλήρως και είναι μόνος υπεύθυνος για την ασφαλιστική κάλυψη και 
πληρωμή  του προσωπικού και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει. 

 

6.2. Ειδικά δικαιολογητικά (επιπροσθέτως των κοινών): 
 

6.2.1. Φυσικά πρόσωπα: 
 

Υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα «Γ») ότι ο διαγωνιζόμενος: 
α) δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από 
δημόσιους διαγωνισμούς 

β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του 
δραστηριότητα και 

γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών αυτών από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές αρχές, εφόσον ζητηθούν από 
την Εταιρεία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. 

 

Στην ανωτέρω περίπτωση (γ): 
 Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του 

διαγωνιζομένου 
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 Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου, ή (για τα 
αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

 

6.2.2. Νομικά πρόσωπα: 
 

 Κωδικοποιημένο και εν ισχύ καταστατικό της Εταιρείας, από τα οποία να προκύπτουν 
το είδος του νομικού προσώπου, η έδρα, η διάρκεια, ο διαχειριστής (για ΟΕ, ΕΕ και 
ΕΠΕ) ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (για ΑΕ), τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. 
 

 Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας δεν απαιτείται πλήρης φάκελος νομιμοποίησης 
των νομικών προσώπων, στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού. Αντ’ αυτού κατατίθεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, υπεύθυνη δήλωση 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), με την οποία να δηλώνεται ότι: 
(α) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, δεσμεύει 

αυτό με μόνη την υπογραφή μου και τα νομιμοποιητικά στοιχεία και στοιχεία 
εκπροσώπησης που αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή και 
αμετάβλητα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

(β) το νομικό πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία 
πτώχευσης, δεν έχει λυθεί η τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική 
εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς, 

(γ) ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με 
την επαγγελματική του δραστηριότητα και  

(δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών αυτών, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρεία, είτε πριν, είτε μετά 
την ανάδειξη μειοδότη.  

 

Στην ανωτέρω περίπτωση (δ): 
 Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από πλήρη νομιμοποίηση (καταστατικό, τυποποιήσεις) του νομικού 

προσώπου, με τη νόμιμη δημοσίευσή τους και πιστοποιητικό τροποποιήσεων του καταστατικού 
από την αρμόδια αρχή, πρόσφατης ημερομηνίας 

 Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του 
νομικού προσώπου. 

 Το στοιχείο (γ) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου, ή 
(για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους. 

 

6.2.3. Κοινοπραξίες: 
 

 Το εργολαβικό προσύμφωνο σύστασης κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτουν 
τα στοιχεία των κοινοπρακτούντων και τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα να τη 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από όλους τους κοινοπρακτούντες 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), με την οποία να δηλώνεται ότι τα μέλη της υπό σύστασης 
κοινοπραξίας: 
(α) δεν έχουν πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε τελούν σε  

αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς 
(β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα και 
(γ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών αυτών εφόσον ζητηθούν από την Εταιρεία είτε πριν είτε μετά την 
ανάδειξη μειοδότη. 

  

Στην ανωτέρω περίπτωση (γ): 
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 Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών των μελών της 
ένωσης. 

 Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών της ένωσης. 
 
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

7.1. Το νόμισμα της προσφοράς είναι το Ευρώ (€). 
 

7.2. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 

7.3. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο 
οποίος στο εξωτερικό μέρος θα αναγράφει το όνομα ή την επωνυμία του διαγωνιζομένου 
και την ένδειξη: 
 

Προς: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», Ασκληπιού 1, 10679 Αθήνα. 
«Προσφορά στο Διαγωνισμό της  24ης Απριλίου 2020, για το έργο: «Απομάκρυνση 
στοιχείων αμιάντου από το παλαιό εργοστάσιο άλατος της αλυκής Μεσολογγίου», 
και θα περιέχει υποχρεωτικά: 
 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης. 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», όπου θ’ αναφέρονται αναλυτικά, οι τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του 
έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το συνημμένο στην παρούσα 
διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 Ξεχωριστό φάκελο που θα περιέχει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 
απομάκρυνσης στοιχείων αμιάντου του παλαιού εργοστασίου άλατος, που θα 
περιλαμβάνει την: 

 Εκπόνηση του απαιτούμενου Σ.Α.Υ. 

 Έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας. 

 Αποξήλωση, μεταφορά & διάθεση των στοιχείων που περιέχουν αμίαντο. 

 Ξεχωριστό φάκελο, που θα περιέχει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε αντίστοιχα 
έργα καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγησή του κλπ. 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα περιέχει το Τιμολόγιο Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, 
το οποίο θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §7.4 που ακολουθεί. 
 

7.4. Στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» (επισυναπτόμενο της παρούσας διακήρυξης έντυπο)  
θα αναγραφεί ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό της οικονομικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα «Α». Οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να αναφέρουν επί του επισυναπτόμενου εντύπου το κόστος εκτέλεσης του 
έργου, σύμφωνα τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 
 
7.5. Ο Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Η υπέρβασή του καθιστά 
την προσφορά απαράδεκτη. 
 

7.6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εξήντα (60) ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειάς του διαγωνισμού.  Προσφορά, που ορίζει μικρότερο 
χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

7.7. Στην προσφορά, θ’ αναφέρεται αριθμός τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θ’ 
αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα. 
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, 
αξιολογούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1η Ομάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,8) 
 

 Πληρότητα Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 Εμπειρία διαγωνιζόμενου σε αντίστοιχα έργα, βέλτιστες τεχνικές για την ασφαλή 
εκτέλεση του έργου, την απρόσκοπτη λειτουργία της αλυκής, μείωση όχλησης του 
περιβάλλοντος χώρου κλπ. 

 

2η Ομάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,2) 
 

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
 
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

9.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, σε τρείς 
φάσεις: 
 

1. Παραλαβή προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
2. Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών και αξιολόγησή τους 
3. Ανακοίνωση της βαθμολογίας. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και 

ανακήρυξη μειοδότη. 
 

9.2. Η  Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.   
 

9.3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα δικαιολογητικά, που ορίζονται 
στο άρθρο 6 της διακήρυξης, τα οποία μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών και αποφασίζει 
για τον αποκλεισμό εκείνων που τυχόν δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ανακοινώνει την απόφαση και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

9.4. Στη συνέχεια μονογράφονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των 
διαγωνιζομένων καθώς και ο φάκελος του χρονοδιαγράμματος από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής και γίνεται σε μυστική συνεδρίαση η αξιολόγηση τους σύμφωνα με το άρθρο 
8, όσων κριθούν ότι ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει 
ανακοίνωση της βαθμολογίας στους διαγωνισθέντες. Στην συνεδρίαση αυτή καλούνται να 
παραστούν οι διαγωνιζόμενοι. 
 

9.5. Τέλος στην τρίτη φάση και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή προβαίνει 
στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη αναδόχου. 
 
9.6. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης. Στο πρακτικό  αυτό αναφέρεται επίσης 
κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προτείνει 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 
 

9.7. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού ή αντίστοιχα την απόρριψη 
της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την επανάληψη του διαγωνισμού είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν δεσμεύει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του. 
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10. ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

10.1. Η αξιολόγηση των προσφορών που, γίνεται από τη Επιτροπή Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης. 
 

10.2. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη, μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης όρους 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»). 
 
10.3. Οι προσφορές θα βαθμολογηθούν από 40 – 60 μονάδες και τους αναφερόμενους 
συντελεστές βαρύτητας των τριών ομάδων κριτηρίων, ως ακολούθως: 
 

  Βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων αξιολόγησης. Η συνολική 
βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που 
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση μέχρι 60 βαθμούς 
πρέπει να προκύπτει από την αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. 
Αντίστοιχα η μείωση μέχρι 40 βαθμούς, για την περίπτωση που δεν καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είναι 
αποδεκτή, πρέπει να προκύπτει από την μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της 
ομάδας. 

  Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της 
ομάδας. 

 

10.4.  Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο του 
αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς. 
 

10.5.  Απορρίπτονται ως απαράδεκτες όσες προσφορές:  
 Έχουν, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής 

 Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
 

10.6.   Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ίσων μειοδοτικών προσφορών, η Εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε από τους μειοδότες και να αναθέσει σε αυτόν την 
εκτέλεση του έργου. 
 

10.7.  Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής εργολάβου σε αυτόν, γίνονται δεκτές και εξετάζονται, μόνον εφ’ όσον 
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο της 
εταιρείας στην Αθήνα, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς 
του. 
 

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

11.1.  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, με 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον μειοδότη ή τους 
μειοδότες, που αναδείχθηκαν και θα τους προσκαλέσει να καταθέσουν στα γραφεία της, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση, την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ίσης προς το 5% της προσφοράς τους, καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 
για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης. 
 

11.2.   Στην περίπτωση, που ο μειοδότης δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή 
δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης –το αργότερο- εντός πέντε (5) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καταπέσει 
αυτοδικαίως υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», ως ποινική ρήτρα, ανεξάρτητα από 
τις λοιπές επιπλέον ευθύνες του και η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», θα είναι ελεύθερη 
να συμβληθεί με τον επόμενο μειοδότη, του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή, του 
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υπαναχωρήσαντος μειοδότη ευθυνομένου για κάθε ζημιά της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 
Α.Ε.», εξ αιτίας της υπαναχώρησής του, που θα προέρχεται, είτε από τη διαφορά της τιμής 
της προσφοράς του και της τιμής προσφοράς του επόμενου μειοδότη, είτε από τη διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει από την τιμή προσφοράς του νέου μειοδότη κατά την επανάληψη 
του διαγωνισμού. 
 

12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

12.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ 
μέρους του διαγωνιζομένου των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων 
της. 
 

12.2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν σαφή γνώση των συνθηκών και της φύσης 
του έργου που επιθυμούν να αναλάβουν. Σε περίπτωση που η γνώση αυτή δεν υπάρχει, 
οφείλουν να ζητήσουν επίσκεψη στους χώρους εκτέλεσης προκειμένου να διαμορφώσουν 
άποψη και να καταρτίσουν ανάλογα την προσφορά τους. 
 

12.3. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης καθώς και αυτούς του συμβατικού κειμένου που θα υπογραφεί και χωρίς καμία 
ευθύνη με βάση το νόμο κατά την απόλυτη κρίση της και ιδίως σε περίπτωση αλλαγής 
των οικονομικών όρων και συνθηκών που αφορούν την κατάσταση της Εταιρείας σε 
σχέση με τα έργα που αποτελούν τα αντικείμενα της διακήρυξης. 
 

12.4.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την 
ματαίωση ή μη κατακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού, με τους ίδιους ή 
τροποποιημένους όρους, κατά την κρίση της, χωρίς η απόφαση να δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα αποζημίωσης για τους συμμετέχοντες. 
 

12.5. Κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση, που 
θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και του αναδόχου, 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
 

                Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020 
 
 
 

                                                                             Αντώνιος Π. Ντρέκος 
              Διευθύνων Σύμβουλος   
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:                                                            
 «Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
«Β» ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ. 
 «Γ» ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΡΓΟ:  Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από το παλαιό εργοστάσιο άλατος 

της αλυκής Μεσολογγίου. 
 

Τόπος, Ημερομηνία & Ώρα  
Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ 
Υ/Κ Αθήνας Ασκληπιού 1, 4ος όροφος 

24η Απριλίου 2020,    10:00 πμ. 

 

Περιγραφή Έργου 
Κόστος  

(€) 

αριθμητικά 

Απομάκρυνση Στοιχείων Αμιάντου, του παλαιού 
εργοστασίου άλατος αλυκής Μεσολογγίου: 
 

 Έκδοση Οικοδομικής Άδειας 
 

 Αποξήλωση, Μεταφορά & Διάθεση Στοιχείων Αμιάντου  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) (αριθμητικά): …… 
(ολογράφως):  

 
Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, είναι καθορισμένες και σταθερές και δεν 
υπόκεινται σε καμιά μεταβολή, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης ή την 
παράτασή της. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 
 

(Ημερομηνία) .............................2020 
 

 
 
 
 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», προτίθεται να 
αναθέσει το έργο της πλήρους απομάκρυνσης όλων των στοιχείων που περιέχουν 
αμίαντο, από το παλαιού εργοστασίου επεξεργασίας άλατος της αλυκής Μεσολογγίου. 
 
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
Η κατασκευή του εν λόγω κτηρίου χρονολογείται το 1970. Έχει φέροντα οργανισμό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήρωση εξωτερικών ανοιγμάτων από οπτοπλινθοδομές και 
περιλαμβάνει στοιχεία που περιέχουν αμίαντο. Συγκεκριμένα, η στέγη στηρίζεται σε 
σιδερένια ζευκτά και έχει επικάλυψη από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου. Επίσης 
από τη στάθμη του πρώτου ορόφου και πάνω παρουσιάζεται πλευρική πλαγιοκάλυψη 
τμημάτων του κτηρίου από κυματοειδή αμιαντόφυλλα. 
 
Το κτήριο (συνημμένο της παρούσας διακήρυξης σχέδιο), παρουσιάζει ορθογωνική 
κάτοψη διαστάσεων 20,30 x 52,94 μέτρα και συνολικό εμβαδόν κάτοψης 1.074,68 
τετραγωνικά μέτρα. Διαιρείται με κατασκευαστικούς αρμούς σε 3 τμήματα, το καθένα με 
διαφορετική στάθμη στέγης. Το βορειοδυτικό τμήμα έχει ανώτερη στάθμη στέγης 8,20 
μέτρα, το κεντρικό 18,40 μέτρα και τέλος το νοτιοανατολικό τμήμα του 12,90 μέτρα. Στο 
κτήριο δεν υπάρχουν εσωτερικές διαμορφώσεις, που να ορίζουν ορόφους. Τέλος, ο 
οικίσκος είναι διαστάσεων 4,50 x 6,30 μέτρα και ύψους 4,70 μέτρα, έχει μόνο στις δύο 
όψεις από οπτοπλινθοδομή, σκεπή από αμιαντοτσιμέντο και βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πάχους 0,50 μέτρων. 
 
Όπως προαναφέρθηκε ο φορέας του κτηρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Τα υποστυλώματα είναι συνήθως, διαστάσεων 0,30 x 0,30 μέτρων, εκτός από 
τα υποστυλώματα του κεντρικού τμήματος που έχουν κατασκευαστεί 0,30 x 0,50 μέτρα. 
Τα υποστυλώματα θεμελιώθηκαν σε βάθος 1,30 μέτρων περίπου, χωρίς να υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ τους μέσω πεδιλοδοκών. Το κτήριο παρουσιάζει οριζόντια διαζώματα 
(σενάζ) και δοκούς ανά συγκεκριμένα ύψη.  Η πλάκα του ισογείου είναι κατασκευασμένη 
από άοπλο σκυρόδεμα και έχει επιστρωθεί επί καλά συμπυκνωμένων σκύρων. 
 
Κατά τη φάση της κατασκευής του κτηρίου, χρησιμοποιήθηκαν κυματοειδή φύλλα 
αμιαντοτσιμέντου για την πλαγιοκάλυψη και την επιστέγασή του. Συγκεκριμένα, τα 
κυματοειδή φύλλα αμιάντου, που επικαλύπτουν τη στέγη του κτηρίου, έχουν συνολικό 
εμβαδόν περίπου 1.100,00 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το εμβαδόν της πλευρικής επένδυσης 
από κυματοειδή αμιαντόφυλλα ανέρχεται σε 316,00 τετραγωνικά μέτρα (Πίνακας 1). 
Σύμφωνα με τα συνημμένα της οικοδομικής άδειας, το κτήριο έχει συνολικό εμβαδόν 
1.074,68 τ.μ. 
 
Πίνακας 1. Στοιχεία αμιάντου, παλαιού Εργοστασίου Επεξεργασίας Άλατος. 

Είδος στοιχείων αμιάντου Εμβαδόν 
(τ.μ.) Επιμετρούμενη Επιφάνεια 

Επικάλυψη στέγης κτηρίου 1.090,90 Κάτοψη στέγης  

Πλαγιοκάλυψη τμημάτων κτηρίου  316,00 Ανοίγματα πλαγιοκάλυψης 

Επικάλυψη στέγης οικίσκου 28,35 Κάτοψη στέγης 
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Εικόνα 1. Θέση παλαιού Εργοστασίου Άλατος εντός του βιομηχανικού χώρου της Αλυκής 
Μεσολογγίου. 

 

 
 

 
B. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το υπό δημοπράτηση έργο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των στοιχείων αμιάντου από 
το παλαιό εργοστάσιο άλατος της αλυκής Μεσολογγίου καθώς και του οικίσκου, που 
βρίσκεται πλησίον του, επειδή πρόκειται να κατεδαφιστούν. Μεγάλα τμήματα του 
εργοστασίου, παρουσιάζουν τοπικές αλλά και γενικευμένες αποσαθρώσεις, που 
καθιστούν τη στατική του επάρκεια επισφαλή. Σημειώνεται ότι ένα μέρος της πλευρικής 
πλαγιοκάλυψης από κυματοειδή αμιαντόφυλλα, έχει καταπέσει εντός του κτηρίου. 
 

Αρχικά θα αφαιρεθούν όλα τα στοιχεία με αμίαντο και θα καθαριστεί ο χώρος από τυχόν 
διασπορά ινών αμιάντου. Η κατεδάφιση του κτηρίου, που θα ακολουθήσει δεν 
αποτελεί αντικείμενο αυτής της εργολαβίας. 
 
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη μελέτη, με 
αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
για την αποξήλωση, συσκευασία, μεταφορά και κατάλληλη διάθεση των στοιχείων που 
περιέχουν αμίαντο καθώς και τον καθαρισμό της περιοχής του έργου από τυχόν διασπορά 
ινών αμιάντου. 
 

Όλες οι απαιτούμενες άδειες – εγκρίσεις για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια, θα εκδοθούν με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου. 
 
Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ 
 

Η έκδοση των αναγκαίων αδειών για την εκτέλεση του έργου καθώς και όλες οι 
απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν με 
επιμέλεια και ευθύνη του Αναδόχου. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται: 
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1. Αναγνώριση και καταγραφή όλων των στοιχείων του υπό κατεδάφιση κτηρίου, που 
περιέχουν αμίαντο. 

2. Γνωστοποίηση εργασιών στο Υπουργείο Εργασίας (άρθρο 4 του Π.Δ. 212/2006). 

3. Σύνταξη Σ.Α.Υ., που θα περιλαμβάνει Σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών (απομάκρυνση 
στοιχείων με αμίαντο, υφιστάμενου εξοπλισμού και κατεδάφιση του κτηρίου), με 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη μελέτη που ο Ανάδοχος θα έχει 
υποβάλλει με την προσφορά του, κατά τη δημοπράτηση του έργου.  

4. Υποβολή του σχεδίου εκτέλεσης εργασιών προς έγκριση, στις αρμόδιες υπηρεσίες 
και συγκεκριμένα στην:  

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση εκτέλεσης εργασιών» της εγκυκλίου 
εφαρμογής του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09.10.2006) και το άρθρο 7 της Υ.Α. 
8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138Β’/08.03.1991) και έγκριση του απ’ αυτή. 

 Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον απαιτηθεί από την οικεία Π.Ε., σύμφωνα 
με το άρθρ. 8, παρ. 8 του Ν. 2639/1998. 

5. Έκδοση Οικοδομικής Άδειας, η οποία θα περιλαμβάνει τις εργασίες: 

 Απομάκρυνσης όλων των στοιχείων αμιάντου, που περιέχονται στο υπό 
κατεδάφιση κτήριο. 

 
Δ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 
 
Δ1. Περιγραφή Εργασιών Αποξήλωσης – Συσκευασίας Στοιχείων με Αμίαντο 
 

Σε συνέχεια έκδοσης της οικοδομικής άδειας, η πρώτη εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, 
θα είναι η απομάκρυνση όλων των στοιχείων του κτηρίου που περιέχουν αμίαντο καθώς 
και ο καθαρισμός του χώρου από τυχόν διασπορά ινών αμιάντου. Η εν λόγω εργασία είναι 
ουσιαστική και κρίσιμη, λόγω της επικινδυνότητας του αμιάντου και θα πραγματοποιηθεί 
με βασικό μέλημα την προστασία της υγείας των εργαζομένων, της παραγωγικής 
δραστηριότητας της αλυκής Μεσολογγίου καθώς και της ποιότητας του προϊόντος 
(αλατοσωροί) και του περιβάλλοντος. Ο όρος «επικίνδυνο» χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει τον ιδιαίτερο κίνδυνο που εγκυμονούν ορισμένες ουσίες, όπως ίνες και σκόνη 
αμιάντου, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 
 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την αποξήλωση του αμιάντου, θα αναφέρονται 
αναλυτικά στην μελέτη που θα έχει υποβάλλει κάθε διαγωνιζόμενος όπως και στην 
οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 

1. Ο Εγκλεισμός του χώρου, για εύθρυπτα υλικά αμιάντου. 

2. Η Εφαρμογή  της  μεθόδου  διαβροχής,  για  μη  εύθρυπτα  υλικά  αμιάντου  
(αμιαντοτσιμέντο, αμιαντούχα πλακίδια PVC, ψευδοροφές αμιάντου). 

 

Οι Εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των φύλλων αμιαντοτσιμέντου από τη στέγη 
και την πλαγιοκάλυψη του κτηρίου του παλαιού εργοστασίου άλατος καθώς και του μικρού 
οικίσκου που βρίσκεται πλησίον του, θα πραγματοποιηθούν τηρώντας πλήρως, όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα και τεχνικές που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 
Λόγω της επικινδυνότητας του αμιάντου, οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 
έμπειρο - ειδικά εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό και χρήση του 
ενδεδειγμένου απαραίτητου εξοπλισμού – μηχανημάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα και 
ασφάλεια, ώστε να μην επηρεαστούν, η παραγωγική έκταση της αλυκής, δηλαδή οι λίμνες 
εξάτμισης και τα αλοπήγια, το προϊόν της αλυκής, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε 
ανοικτούς αλατοσωρούς καθώς και ο ευρύτερος βιομηχανικός χώρος και τα γραφεία – 
συνεργεία της αλυκής, όπου κινείται προσωπικό. 
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Η αποξήλωση των φύλλων μπορεί να επιτευχθεί με αποσυναρμολόγηση ή κοπή (με 
χρήση ψαλιδιού μετάλλων) των συνδέσμων σύνδεσης με τα αμιαντόφυλλα, χωρίς 
καταπόνηση ή τριβή των αμιαντόφυλλων. Σε περίπτωση που από λάθος προέλθει 
καταπόνηση ή τριβή των στοιχείων που περιέχουν αμίαντο θα εκτελούνται άμεσα, με 
ταυτόχρονη διακοπή όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, όλες οι προβλεπόμενες 
ενέργειες για την αποφυγή της διασποράς ινών αμιάντου στον περιβάλλοντα χώρο. 
 

Η αποξήλωση της ψευδοροφής, επίσης θα επιτευχθεί με προσοχή, για την αποφυγή 
διασποράς ινών αμιάντου, σε οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο, με χρήση 
εργαλείων χειρός. Όπως ακριβώς ισχύει και με την καθαίρεση των φύλλων 
αμιαντοτσιμέντου, σε περίπτωση που από λάθος προέλθει καταπόνηση ή τριβή των 
στοιχείων που περιέχουν αμίαντο θα εκτελούνται άμεσα, με ταυτόχρονη διακοπή όλων 
των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την αποφυγή της 
διασποράς ινών αμιάντου στον περιβάλλοντα χώρο. 
 

Όλα τα στοιχεία που καθαιρέθηκαν και περιέχουν αμίαντο, θα συσκευαστούν, σε 
ενδεδειγμένες από το νόμο συσκευασίες (ενδεικτικά, διπλής ειδικής σακούλας/διπλού 
περιτυλίγματος πολυαιθυλενίου, βαρέως τύπου), που θα τοποθετηθούν μέσα σε 
εμπορευματοκιβώτια (containers), τα οποία θα κλείνουν ερμητικά με στεγανωτικά 
ελαστικά. Κανένα στοιχείο, που περιέχει αμίαντο δε θα αποθηκεύεται έστω και 
προσωρινά, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία.  
 

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων φορτίων, εντός του χώρου της 
αλυκής Μεσολογγίου, θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει καμία 
επίπτωση, στην παραγωγική έκταση της αλυκής, δηλαδή τις λίμνες εξάτμισης και τα 
αλοπήγια, στο προϊόν της αλυκής που είναι αποθηκευμένο σε ανοικτούς αλατοσωρούς 
καθώς και στον ευρύτερο βιομηχανικό χώρο και στα γραφεία – συνεργεία της αλυκής, 
όπου κινείται προσωπικό. 
 

Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την αλυκή 
Μεσολογγίου σε λειτουργία. Αν εκτιμάται, ότι για την ασφαλή εκτέλεση του έργου, είναι 
αναγκαία η διακοπή μέρους δραστηριοτήτων της αλυκής, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 
στην αρχική μελέτη και στο σχέδιο εκτέλεσης εργασιών και θα πραγματοποιηθεί σε 
συνεννόηση με τον εργοδότη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην 
εμπορική, ιδιαίτερα, λειτουργία της αλυκής. 
 
Δ2. Μεταφορά & Διάθεση Στοιχείων με Αμίαντο 
 

Τα εμπορευματοκιβώτια, που περιέχουν τα στοιχεία αμιάντου, ερμητικά συσκευασμένα, 
θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου, από εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό 
εταιρεία, με τελικό προορισμό κατάλληλο ΧΥΤΑ (εντός Ελλάδας ή Εξωτερικού), που θα 
είναι διαπιστευμένο για την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή του επικίνδυνου υλικού. 
Στην περίπτωση, που η απ’ ευθείας μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων από την αλυκή 
Μεσολογγίου στον τελικό προορισμό, δεν είναι δυνατή και απαιτείται ενδιάμεση 
προσωρινή αποθήκευση, αυτή θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλους χώρους (εντός 
Ελλάδας ή Εξωτερικού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία. 
 

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα – εγκρίσεις (πχ. συνοδευτικά έγγραφα, άδεια  διασυνοριακής 
μεταφοράς κλπ.), που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την μεταφορά των 
επικίνδυνων υλικών από την αλυκή Μεσολογγίου στο τελικό προορισμό (διαπιστευμένο 
ΧΥΤΑ), θα εκδοθούν με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου του έργου. Επιπλέον, όλα τα 
εμπορευματοκιβώτια θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα έχουν πιστοποιητικό 
καταλληλότητας, για να μεταφερθούν με τα μέσα μεταφοράς που έχει επιλέξει ο Ανάδοχος. 
Επίσης θα φέρουν όλες τις απαραίτητες σημάνσεις για το περιεχόμενό τους.  
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Τέλος η οριστική Διάθεση των εμπορευματοκιβωτίων στον τελικό προορισμό (ΧΥΤΑ), θα 
πιστοποιηθεί με την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Διάθεσης, όπως ορίζεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Δ3. Συνοπτική Παρουσίαση Εργασιών 
 

Για την αποξήλωση, μεταφορά και διάθεση των στοιχείων αμιάντου, θα 
πραγματοποιηθούν συνοπτικά, οι παρακάτω εργασίες: 
 

 Αναγνώριση στοιχείων που περιέχουν αμίαντο. 
 Μέτρα προστασίας - Αποκλεισμός χώρων. 
 Αποξήλωση στοιχείων – Συσκευασία. 
 Τοποθέτηση σε Εμπορευματοκιβώτια (Containers) - Αποθήκευση 
 Συλλογή, των προσωρινά αποθηκευμένων στην αλυκή Μεσολογγίου  

εμπορευματοκιβωτίων και με ασφάλεια μεταφορά τους, σε διαπιστευμένο ΧΥΤΑ 
(εντός Ελλάδας ή εξωτερικού) προς διαχείριση – καταστροφή του επικίνδυνου 
υλικού. 

 Καθαρισμός της περιοχής του έργου – Βεβαίωση διαπιστευμένου Εργαστηρίου, ότι 
ο χώρος του έργου παραδίδεται καθαρός, χωρίς καμία διασπορά ινών αμιάντου. 

 
Δ4. Έκδοση Πιστοποιητικών 
 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, με ευθύνη του Αναδόχου θα 
ανατεθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο να προβεί στις απαραίτητες δειγματοληψίες αέρα 
και εδάφους στον χώρο εκτέλεσης του έργου, για την επιβεβαίωση της πλήρους 
αφαίρεσης ή τη διαπίστωση τυχόν διασποράς, υπολειμμάτων ινών αμιάντου. Ο έλεγχος 
θα πραγματοποιηθεί με ειδικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο Π.Δ. 212/2006 και θα συνοδεύεται από δραστηριότητες διατάραξης της 
σκόνης στις επιφάνειες του χώρου εργασίας, όπου απαιτείται. 
 

Στην περίπτωση, που τα αποτελέσματα του ελέγχου αποδειχθούν ικανοποιητικά, το εν 
λόγω Εργαστήριο θα εκδώσει το «Πιστοποιητικό Καθαρότητας από Αμίαντο» 
(Πιστοποιητικό Πλήρους Αφαίρεσης - Clearance Certificate), το οποίο είναι ουσιαστικό και 
αναγκαίο για να μπορέσει ο Ανάδοχος, να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο εκτέλεσης του 
έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού του 
χώρου, προς ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. 
 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα πρέπει, συνοπτικά, να εκδοθούν με ευθύνη του 
Αναδόχου, τα ακόλουθα παραστατικά - πιστοποιητικά: 
 

1. Πιστοποιητικό Πλήρους Αφαίρεσης Αμιάντου (Clearance Certificate), από 
διαπιστευμένο Εργαστήριο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005), μετά το πέρας των 
εργασιών αποξήλωσης των στοιχείων αμιάντου.  

2. Πιστοποιητικού Οριστικής Διάθεσης, που θα αναφέρει ότι τα προϊόντα αμιάντου 
παραδόθηκαν σε διαπιστευμένο ΧΥΤΑ, προς τελική διαχείριση – καταστροφή τους.  

3. Άδεια οδικής και θαλάσσια μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων με αμίαντο καθώς 
διασυνοριακή άδεια αν απαιτείται. 

4. Άδεια προσωρινής αποθήκευσης των εμπορευματοκιβωτίων, σε διαπιστευμένο για 
το σκοπό αυτό χώρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΗ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Επισκέφθηκα την αλυκή Μεσολογγίου και έχω πλήρη γνώση του υπό κατεδάφιση παλαιού εργοστασίου 
άλατος καθώς και του ευρύτερου χώρου, που θα εκτελεστεί το έργο. 

 Αναλαμβάνω κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί, από οποιαδήποτε αίτια, στο 
προσωπικό που θα χρησιμοποιήσω, στο προσωπικό των Αλυκών ή προς τρίτους, απαλλάσσοντας από 
κάθε ευθύνη την Εταιρεία, με την οποία δεν συνδέομαι με σχέση προστήσεως. 

 Αναλαμβάνω πλήρως και είμαι μόνος υπεύθυνος για την ασφαλιστική κάλυψη και πληρωμή  του προσωπικού 
και των μέσων που θα χρησιμοποιήσω. 

 

Ημερομηνία:      ……….202… 

 

Ο / Η Δηλών / ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

(α) δεν έχω πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον μου διαδικασία πτώχευσης, δεν έχω τεθεί σε  αναγκαστική 

διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς (β) δεν έχω 

καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και (γ) αναλαμβάνω την 

υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω 

εφόσον ζητηθούν από την Εταιρεία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. 

 

Ημερομηνία:      ……….202…… 

 

Ο / Η Δηλών / ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

  



 20 

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία 

……………………………………………………………….……… ότι: 

(α) τα νομιμοποιητικά στοιχεία και στοιχεία εκπροσώπησης που αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι 

ακριβή (β) το νομικό πρόσωπο, που εκπροσωπώ δεν έχει πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον του διαδικασία 

πτώχευσης, δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από 

δημόσιους διαγωνισμούς (γ) δεν έχω καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική μου 

δραστηριότητα και (δ) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω εφόσον ζητηθούν από την Εταιρεία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη 

μειοδότη. 

 

Ημερομηνία:      ……….202…… 

 

      Ο / Η Δηλών / ούσα 

 

 

 

     (Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΝΤΩΝ*) 
*υποβάλλεται ανά μία για κάθε κοινοπρακτούντα 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως μέλος της υπό σύσταση κοινοπραξίας ……………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… ότι: 

(α) δεν έχω πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον μου διαδικασία πτώχευσης, ούτε τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιους 

διαγωνισμούς (γ) δεν έχω καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και (δ) 

αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 

τα παραπάνω εφόσον ζητηθούν από την Εταιρεία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. 

 

Ημερομηνία:      ……….202…… 

 

             Ο / Η Δηλών / ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


