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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
www.saltworks.gr 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Προϋπολογισμός: 25.000 € (Ενδεικτικός) 
Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάθεση του έργου  
‘Ανακατασκευή Οδοποιίας αλυκής Μεσολογγίου’ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου, 
‘Ανακατασκευή Οδοποιίας αλυκής Μεσολογγίου’. 
 
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές 
και σχέδια, που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο της παρούσας 
διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 
 
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν 
των € 25.000.- (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.  Σημειώνεται ότι 
ως κριτήριο κατακύρωσης λαμβάνεται η προσφορά επί του συνόλου του 
έργου, το οποίο λογίζεται ως ενιαίο σύνολο. 
 
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 

09.04.2021 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 εταιριών 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 να 
δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και να είναι εγγεγραμμένοι Μητρώο 
Επαγγελματικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία του έργου. 
 

Θα πρέπει να είναι κύριοι ή συγκύριοι ή μισθωτές των ακόλουθων 
μηχανημάτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση του υπό δημοπράτηση 
έργου, τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά τους: 
 

1. Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ., ωφέλιμο φορτίο 19 tn και άνω.  

2. Διανομέας Ασφαλτικού Γαλακτώματος ( τύπου Federal). 

3. Διαστρωτήρας Ασφαλτοσκυροδέματος (finisher). 

4. Φρέζα Ασφαλτικού με δυνατότητα πλάτους κοπής τουλάχιστον 2,00 
μέτρα. 

5. Οδοστρωτήρας δονητικός, κατάλληλης ισχύος (12 τόνων και άνω). 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 
 

α) Νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που 
δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και είναι κύριοι ή συγκύριοι ή 
μισθωτές των απαραίτητων μηχανημάτων, του άρθρου 4 της παρούσας 
διακήρυξης. 

β) Κοινοπραξίες, που θα συσταθούν, για την εκτέλεση του υπό 
δημοπράτηση έργου. Η υπό σύσταση κοινοπραξία, στην οποία θα 
συμμετέχουν κύριοι ή συγκύριοι ή μισθωτές των μηχανημάτων του άρθρου 
4 της παρούσας, θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
(προσύμφωνο κοινοπραξίας), στο οποίο θα ορίζονται τουλάχιστον η 
επωνυμία, ο εκπρόσωπός της και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
κοινοπρακτούντος. 

γ) Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις 
προσώπων δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση όμως που μία 
ένωση κατασκευαστών αναδειχτεί μειοδότης, τότε υποχρεούται να λάβει 
ορισμένη νομική μορφή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Εταιρεία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
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. 
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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. 
 
5.5.  Την προσφορά της ένωσης προσώπων καταθέτει ο οριζόμενος 
εκπρόσωπος. 
 
5.6. Στην περίπτωση συγκυριότητας του μηχανήματος, την προσφορά 
συνυπογράφουν όλοι οι συγκύριοι. 
 
5.7. Το μηχάνημα ή μηχανήματα, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα 
φέρουν τα νόμιμα διακριτικά (πινακίδες) μηχανημάτων έργων (ΜΕ) και θα 
είναι ασφαλισμένα σε Ασφαλιστική Εταιρεία, νομίμως λειτουργούσα στην 
Ελλάδα. 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
6.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νομικής μορφής): 
 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.250,00€. Η κατάθεση της 
εγγυητικής επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και επιστρέφεται σ’ όλους τους διαγωνιζόμενους, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο. 

 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. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία του έργου. 

 Πιστοποιητικό για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, §4 του Ν. 3669/2008. Το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο κάθε έργου, θα πιστοποιείται εγγράφως από την 
αναθέτουσα αρχή, υπηρεσία ή εταιρεία. 

 Επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και απλά 
αντίγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της βεβαίωσης ασφάλισης 
των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και τα ονοματεπώνυμα των 
χειριστών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται, ότι ο/οι 
διαγωνιζόμενος/οι είναι κύριοι ή συγκύριοι ή μισθωτές μηχανημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου. Στην ίδια υπεύθυνη 
δήλωση, θα δηλώνεται ότι: 
 

1. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ικανά και κατάλληλα και 
θα είναι άμεσα διαθέσιμα για την εκτέλεση του έργου. Το έργο θα 
αρχίσει με την ανάθεση και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Σε 
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κάθε περίπτωση, η τελική επιφάνεια του αλαφαλτοτάπητα θα 
ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση σε δέκα έως δεκαπέντε το 
πολύ ημέρες, από την ανάθεση του έργου. 

2. Ο διαγωνιζόμενος γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες στο χώρο της αλυκής 
Μεσολογγίου και στην περιοχή που θα εκτελεστεί το έργο. 

3. 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. 

4. 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) ότι 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 
 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: 
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(α) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, 
δεσμεύει αυτό με μόνη την υπογραφή του 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) ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο 
αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και  

(δ) ότι 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. Ενώσεις προσώπων: 
 

 Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από όλα τα μέλη της ένωσης ότι: 
α) δεν έχουν πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον τους διαδικασία 

πτώχευσης, δεν έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική 
εκκαθάριση ούτε τελούν σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς 

β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα και 

γ) ότι 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): 
 Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της 

έδρας του νομικού προσώπου. 
 Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου 

εκπροσώπου, ή (για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

 Ενυπόγραφη και νόμιμα θεωρημένη δήλωση του συνόλου των μελών της 
ένωσης, με την οποία θα ορίζεται ένα μέλος (της ένωσης) ως εκπρόσωπος 
και θα δηλώνεται από τα μέλη της ότι: 
α) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και συναινούν μ’ αυτούς και 

δεσμεύονται από την προσφορά της ένωσης και  
β) ότι εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπό τους να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση και να εισπράττει, μόνος αυτός για λογαριασμό τους, το 
εργολαβικό αντάλλαγμα. 
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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  9ης Απριλίου 2021, για το έργο: 
Ανακατασκευή Οδοποιίας αλυκής Μεσολογγίου». 
 

και θα περιέχει υποχρεωτικά: 
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά 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», θα αναγραφούν ολογράφως και 
αριθμητικώς τα αναφερόμενα ποσά της οικονομικής προσφοράς 
(επισυναπτόμενο της παρούσας διακήρυξης έντυπο, Παράρτημα «Α»), 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα «Β». 
 

7.5. 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. 
 

7.6. Στην προσφορά, θ’ αναφέρεται αριθμός τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο 
θ’ αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του 
διαγωνισμού, έγγραφα. 
 
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 

8.1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, εκτός αν 
αναφέρεται επιμέρους διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη . 
  
8.2. Η  Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, που υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 της διακήρυξης, τα οποία μονογράφονται από 
όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

8.3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών, εφ’ όσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, αλλιώς, ορίζει 
ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, παρουσία 
των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους. 
 

8.4. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολογώντας τις προσφορές σύμφωνα 
με τη σειρά που αναγράφονται στο τιμολόγιο προσφοράς. Στο πρακτικό  
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επίσης αναφέρεται κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την 
κατακύρωση του έργου στον μειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. 
 

8.5. Μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος, που προσφέρει τη μικρότερη συνολική 
τιμή, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των γινομένων της τιμής μονάδας 
της προσφοράς του διαγωνιζομένου, για την εκτέλεση των υπό έργων.   
 

Ο διαγωνιζόμενος, που θα έχει τη μικρότερη ‘Συνολική Τιμή Προσφοράς’, 
στο τιμολόγιο προσφοράς (Παράρτημα «Α»), είναι ο μειοδότης. 
 
8.6.   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. 
 
8.7. 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. 
 
8.8.  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. 
 
9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
9.1.  Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, 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. 
 
9.2.   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 
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. 
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10. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
10.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή εκ μέρους του διαγωνιζομένου των όρων της παρούσας διακήρυξης 
και των παραρτημάτων της. 
 
10.2. 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. 
 
10.3. 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. 
 
10.4.  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. 
 
10.5. 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, 18 Μαρτίου 2021 
 
 
 

                                                                 Αντώνιος Δουμάνογλου 
                                                           Διευθύνων Σύμβουλος   

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
«Β» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«Γ»  ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Οδοποιίας αλυκής Μεσολογγίου’ 
 

 

Τόπος, Ημερομηνία & Ώρα  
Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 

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

9η Απριλίου 2021,    10:00 π.μ. 
 

 

α/α Περιγραφή Έργου 
Ποσότητα 

 

 

Τιμή 
Μονάδας 

 

Κόστος 
 

(€) 
(€/m –m2-m3) αριθμητικά 

1 
Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 
γιαώδες-ημιβραχώδες 

280,00 m3  
 

2 
Τομή Οδοστρώματος με 
ασφαλτοκοπή 

800,00 m 
  

3 
Απόξεση Ασφαλτικού Τάπητα 
Οδού με Χρήση Φρέζας 

910,00 m2 
  

4 

Υπόβαση Οδοστρωσίας 
Μεταβλητού Πάχους ΠΤΠ 150 
(υλικό 0-200 mm χειμάρρου ή 
ποταμού) 

380,00 m3 

  

5 
Βάση Οδοστρωσίας Πάχους 0,10 
mm ΠΤΠ 155 (3Α) 

135,00 m3 
  

6 
Ασφαλτική Προεπάλειψη και 
Συγκολλητική Επάλειψη 

2.020,00m2 
  

7 
Ασφαλτικές Στρώσεις 
Κυκλοφορίας 

2.020,00 m2  
 

 

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

 

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 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. 

 
(Ημερομηνία) .............................2021 

 
 

 
(υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  

Τεχνική Έκθεση 
Έργο: Ανακατασκευή Οδοποιίας αλυκής Μεσολογγίου 

 
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η βελτίωση της βατότητας και η διαπλάτυνση 
ασφαλτοστρωμένης οδού εντός του δικτύου των Αλυκών Μεσολογγίου. Το 
συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται στα 793,63 μέτρα και το υφιστάμενο πλάτος 
της είναι μεταβλητό. 

Παρουσίαση Απαιτούμενων Εργασιών. 

Οι εργασίες για την βελτίωση και διαπλάτυνση της οδού περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Από Χιλιομετρική Θέση 0+000 εώς Χιλιομετρική Θέση 0+150 , απόξεση του 
υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτοτάπητα σε  βάθος εώς 0,05 μέτρων και 
αναλόγως του υφιστάμενου πάχους, προκειμένου να ακολουθήσει  
διάστρωση νέου ασφαλτικού υλικού πάχους 0,05 μέτρων. 

 Σε όλο το μήκος της οδού ( Από Χιλιομετρική Θέση 0+000 εώς Χιλιομετρική 
Θέση 0+793,63) , θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις: 

o Με αφετηρία το δεξί άκρο (Βορειο-Ανατολική παρειά) του υφιστάμενου 
ασφαλτικού καταστρώματος και σε πλάτος 0,20 μέτρων προς τα αριστερά  
(Νοτιο-Δυτική παρειά) της οδού θα  γίνει ασφαλτοκοπή του υφιστάμενου 
οδοστρώματος για την απομάκρυνση των αστοχιών και την προετοιμασία 
του εδάφους για την κατασκευή της διαπλάτυνσης της οδού.  

o Από το σημείο αυτό (τομή ασφαλτοκοπής) και σε όλο το μήκος της οδού 
θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 0,35 – 0,40 μέτρων σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο διατομών και τη στάθμη του φυσικού εδάφους, των 
υλικών και των υφιστάμενων σκύρων προκειμένου να κατασκευαστεί η  
διαπλάτυνση της οδού. 

o Το πλάτος της δεξιάς (Βορειο-Ανατολική παρειά)  διαπλάτυνσης σε όλο το 
μήκος της οδού, με αφετηρία το σημείο της ασφαλτοκοπής, αναλύεται ως 
εξής :  1,40 μέτρα ασφαλτικού καταστρώματος   και   0,10 μέτρα 
ερείσματος 

o Τα πάχη της οδοστρωσίας παρουσιάζονται στο σχέδιο της τυπικής 
διατομής και αναλύονται ως εξής με αφετηρία την άνω στάθμη του 
οδοστρώματος : 
 πάχος ασφαλτικής κυκλοφορίας: 0,05 μέτρα, 
  πάχος συμπυκνωμένης υπόβασης ( ΠΤΠ 155, θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α) : 0,10 μέτρα, 
  πάχος συμπυκνωμένης βάσης (ΠΤΠ 150, επίχωμα 0-200 mm 

ποταμού ή χειμάρρου): μέχρι την εύρεση της στάθμης εκσκαφής του 
τελικώς διαμορφωμένου φυσικού εδάφους.  

 Η κλίση των πρανών της συμπυκνωμένης βάσης θα διαμορφωθεί στο 3:2, 
σύμφωνα με τα σχέδια της τυπικής διατομής . 
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Πριν την διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος θα ελέγχεται η επιφάνεια της 
βάσης για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά. 

Επί της βάσεως θα εφαρμοστεί συγκολητική επάλειψη με μηχανικό αυτοκινούμενο 
διανομέα για την εφαρμογή της καλύτερης δυνατής σύνδεσης. Μετά τον ψεκασμό η 
επιφάνεια θα αφεθεί να στεγνώσει, έτσι ώστε το υλικό να αποκτήσει τις κατάλληλες 
συγκολλητικές ιδιότητες, για να δεχθεί την υπερκείμενη στρώση. Τα υλικά της 
επάλειψης θα έχουν βάση από ασφαλτικά γαλακτώματα. 

Εάν η συγκολλητική στρώση αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνη, τότε θα 
αφήνεται να στεγνώσει και θα εφαρμόζεται νέα ελαφρά στρώση με ευθύνη του 
Αναδόχου. 

Η διάστρωση του ασφαλτομίγματος θα εκτελείται με αυτοκινούμενο διαστρωτήρα, 
ο  οποίος θα διαστρώνει και θα ισοπεδώνει το ασφαλτόμιγμα στο απαιτούμενο 
πάχος, χωρίς να προκαλεί διαχωρισμό του ή άλλες επιφανειακές ατέλειες στη 
διαστρωθείσα επιφάνεια. 

Το ασφαλτόμιγμα θα συμπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαμήκεις ενώσεις 
και η ένωση θα ισοπεδώνεται επιμελώς ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα δύναται να υπαχθούν, πριν από τη 
χρησιμοποίηση αυτών αλλά και σε οποιαδήποτε στάδιο, σε έλεγχο από την εταιρία 
για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της κατασκευής. 

Πριν την έναρξη της παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, ο Ανάδοχος θα 
γνωστοποιεί έγκαιρα στην Εταιρία την πηγή λήψης των υλικών και θα υποβάλλει 
πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά. Αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται θα γίνεται μόνο κατόπιν 
έγκρισης της Εταιρίας. 

Οι έλεγχοι των υλικών  θα γίνονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και τα υλικά θα 
χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρίας. 

Καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η Εταιρία σε οποιαδήποτε στάδιο της κατασκευής 
διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας 
των υλικών ή απόρριψής τους. 
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Περιγραφή Εργασιών 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε κοντινή απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-02-01-00.  
Στην εργασία περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με 

οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 

σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 

μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση 
των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται,  
 

2.  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα  οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια 
της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών.            

                                                                                               

3. ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ 
Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 
(φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) 
ασφαλτικού οδοστρώματος’’.  
Στην εργασία περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις 
εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται. 

 Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης  
 Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.  
 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους 

προς οριστική απόθεση σε κοντινή απόσταση.  
 

4. ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΤΠ 150 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από επίχωμα 0-200 mm από 
χείμαρρο ή ποταμό σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά",  με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 
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πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην εργασία περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

5. ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 m ΠΤΠ 155 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από 
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου (3Α) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην εργασία περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

6. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα καθώς και συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής 
στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών 
στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
Στην εργασία περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση,  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο 
και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος 
(θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που 
θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του 
διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  
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7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
 

Στην εργασία περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε 
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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Προμέτρηση Εργασιών 

Ακολουθεί  πίνακας προμέτρησης των απαιτούμενων εργασιών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ           

α/α Περιγραφή 

  

  1.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 Γενικές Εκσκαφές           

  Από πίνακα χωματισμών:        

  ΔΡΟΜΟΣ:   271,51 m2    

  ΣΥΝΟΛΟ:   271,51  280,00 m3 

  2.  ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ           

1 Τομή Οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή 

  Από οριζοντιογραφία:           

  ΔΡΟΜΟΣ :   793,63 m    

  ΣΥΝΟΛΟ:    793,63 ~ 800,00 m 

2 Απόξεση Ασφαλτικού Τάπητα           

  Από οριζοντιογραφία:          

  ΔΡΟΜΟΣ :   901,08 m2    

  ΣΥΝΟΛΟ:      901,08 ~ 910,00 m2 

3 Υπόβαση Οδοστρωσίας Μεταβλητού Πάχους ΠΤΠ 150 (επίχωμα 0-200 mm)       

  Από πίνακα χωματισμών:       

  ΔΡΟΜΟΣ :   371,01 m3    

  ΣΥΝΟΛΟ:    371,01 ~ 380,00 m3 

4 Βάση Οδοστρρωσίας Πάχους 0,10 m ΠΤΠ 155 (3Α)         

  Από πίνακα χωματισμών:       
  ΔΡΟΜΟΣ :   134,02 m3    

  ΣΥΝΟΛΟ:   134,02 ~ 135,00 m3 

5 Ασφαλτική Προεπάλειψη και Συγκολλητική Επάλειψη            

  
Από οριζοντιογραφία και πίνακα 
χωματισμών 

       

  ΔΡΟΜΟΣ 1: 1114,19+901,08  2015,27 m2    

  ΣΥΝΟΛΟ:     2015,27 ~ 2020,00 m2 

6 Ασφαλτικές Στρώσεις Κυκλοφορίας           

  
Από οριζοντιογραφία και πίνακα 
χωματισμών 

       

  ΔΡΟΜΟΣ 1: 1114,19+901,08  2015,27 m2    

  ΣΥΝΟΛΟ:     2015,27 ~ 2020,00 m2 

 

     Μεσολόγγι, 30 Νοεμβρίου 2020  
 
 
 
              Γεώργιος Κωστόπουλος                                                               Ο Συντάξας  

Διευθυντής Αλυκής Μεσλογγίου                                           Δημήτριος Φωτονιάτας  
                                                   Πολιτικός Μηχανικός  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 
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Πίνακας Χωματισμών 
 

Γενικά Στοιχεία Εκσκαφές ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 ΠΤΠ Α-265 

α/α Χ. Θ. 
Απόσταση 

Μεταξύ 
Εφαρμ. 
Μήκος 

  Υπόβαση Βάση 
Ασφ. 
Κυκλοφορίας 

Εμβ Όγκ. Εμβ. Όγκ. Εμβ. Όγκ. Μήκ. Επιφ. 

1 0.00 0.00 10.00 0.28 2.80 0.39 3.90 0.17 1.70 1.40 14.00 

2 20.00 20.00 20.00 0.40 8.00 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

3 40.00 20.00 20.00 0.41 8.20 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

4 60.00 20.00 20.00 0.41 8.20 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

5 80.00 20.00 20.00 0.43 8.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

6 100.00 20.00 20.00 0.34 6.80 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

7 120.00 20.00 20.00 0.43 8.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

8 140.00 20.00 20.00 0.34 6.80 0.51 10.20 0.17 3.40 1.40 28.00 

9 160.00 20.00 20.00 0.33 6.60 0.51 10.20 0.17 3.40 1.40 28.00 

10 180.00 20.00 20.00 0.46 9.20 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

11 200.00 20.00 20.00 0.34 6.80 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

12 220.00 20.00 20.00 0.32 6.40 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

13 240.00 20.00 20.00 0.25 5.00 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

14 260.00 20.00 20.00 0.48 9.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

15 280.00 20.00 20.00 0.35 7.00 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

16 300.00 20.00 20.00 0.23 4.60 0.50 10.00 0.17 3.40 1.40 28.00 

17 320.00 20.00 20.00 0.23 4.60 0.52 10.40 0.17 3.40 1.40 28.00 

18 340.00 20.00 20.00 0.31 6.20 0.52 10.40 0.17 3.40 1.40 28.00 

19 360.00 20.00 20.00 0.33 6.60 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

20 380.00 20.00 20.00 0.33 6.60 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

21 400.00 20.00 20.00 0.10 2.00 0.00 0.00 0.17 3.40 1.40 28.00 

22 420.00 20.00 20.00 0.29 5.80 0.51 10.20 0.17 3.40 1.40 28.00 

23 440.00 20.00 20.00 0.24 4.80 0.56 11.20 0.17 3.40 1.40 28.00 

24 460.00 20.00 20.00 0.31 6.20 0.55 11.00 0.17 3.40 1.40 28.00 

25 480.00 20.00 20.00 0.27 5.40 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

26 500.00 20.00 20.00 0.29 5.80 0.53 10.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

27 520.00 20.00 20.00 0.36 7.20 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

28 540.00 20.00 20.00 0.20 4.00 0.10 2.00 0.17 3.40 1.40 28.00 

29 560.00 20.00 20.00 0.33 6.60 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

30 580.00 20.00 20.00 0.27 5.40 0.54 10.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

31 600.00 20.00 20.00 0.33 6.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

32 620.00 20.00 20.00 0.28 5.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

33 640.00 20.00 20.00 0.42 8.40 0.49 9.80 0.17 3.40 1.40 28.00 

34 660.00 20.00 20.00 0.39 7.80 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

35 680.00 20.00 20.00 0.45 9.00 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

36 700.00 20.00 20.00 0.32 6.40 0.51 10.20 0.17 3.40 1.40 28.00 

37 720.00 20.00 20.00 0.46 9.20 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

38 740.00 20.00 20.00 0.48 9.60 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

39 760.00 20.00 20.00 0.45 9.00 0.48 9.60 0.17 3.40 1.40 28.00 

40 780.00 20.00 14.04 0.56 7.86 0.48 6.74 0.17 2.39 1.40 19.65 

41 793,63 9.63 4.04 0.41 1.65 0.39 1.57 0.18 0.73 1.62 16.54 

Σύν.         271.51   371.01   134.02   1114.19 
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Περιοχή Παρέμβασης 
 
 

 
 
 

Κατάλογος Συννημένων Σχεδίων 

α/α Τίτλος Σχεδίου 

1 Τοπογραφική Αποτύπωση Υφιστάμενης Οδού 

2 Τυπική Διατομή 

3 Διατομές Έργου 

4 Οριζοντιογραφία Έργου 
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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 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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: 
 
 

 Είμαι κύριος / συγκύριος / μισθωτής των Μηχανημάτων που προσφέρω και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση 

του έργου, όπως το απαιτεί η εργοδότρια εταιρεία. 

 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι ικανά και κατάλληλα και θα είναι άμεσα διαθέσιμα για την 

εκτέλεση του έργου. Το έργο θα αρχίσει με την ανάθεση και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε 

περίπτωση, η τελική επιφάνεια του αλαφαλτοτάπητα θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση σε δέκα έως 

δεκαπέντε το πολύ ημέρες, από την ανάθεση του έργου. 

 Γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες στο χώρο της αλυκής Μεσολογγίου και στην περιοχή που θα εκτελεστεί το έργο. 

 Αναλαμβάνω κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί, από οποιαδήποτε αίτια, από το 

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 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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.  
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(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 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 
(υποβάλλεται από όλα τα μέλη της ένωσης)   

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 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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 ένωσης προσώπων που αναφέρεται στην από …….……20.. 

δήλωσή μας προς την Εταιρεία σας, η οποία συνυποβάλλεται με την παρούσα  κατά το αρ. 6.2.3 της διακήρυξης, 

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) ότι  αναλαμβάνω την 

υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


