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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
www.saltworks.gr 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

Προϋπολογισμός: 20.000 € (Ενδεικτικός) 
Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την ανάθεση του έργου 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης 
Κινδύνων της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την 
συμφερότερη προσφορά, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση 
του έργου: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης 
Κινδύνων της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”».  
 
Αναλυτική περιγραφή του υπό ανάθεση έργου, στο συνημμένο της παρούσας 
προκήρυξης Παράρτημα «Β».  
 
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου προσδιορίζεται ενδεικτικά, στο ποσόν των 
20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. Η επιλογή της συμφερότερης 
προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και το τρόπο βαθμολογίας, που 
αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους §8 & §10 της παρούσας προκήρυξης.  
 
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 09.11.2020 Δευτέρα 11.00 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 έχουν εκτελέσει 
αντίστοιχα έργα στο εσωτερικό ή σε χώρες του εξωτερικού και να διαθέτουν την 
αναγκαία στελέχωση, με τις απαραίτητες ειδικότητες και εμπειρία. Η σε βάθος γνώση 
και εξειδίκευση, σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο υπηρεσιών του 
παρόντος διαγωνισμού, θα αποδεικνύεται με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και 
έγγραφα. 
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 

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. 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.000,00 €.  Η κατάθεση της εγγυητικής 
επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μετά την 
ανακήρυξη του αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 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. 

 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. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, (Δήλωση Κύκλου Εργασιών - 
Παράρτημα «Γ»),  όπου θα αναφέρεται ότι στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία του νομικού προσώπου, 
ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, είναι τουλάχιστον διπλάσιος του συνολικού 
προϋπολογισμού της σύμβασης - πλαίσιο. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων - 
Παράρτημα «Γ»),  από: 
 

 Το νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στον διαγωνισμό (νόμιμος εκπρόσωπος). 
 Όλα τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου, που συμμετέχει στον 

διαγωνισμό.  
 Όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, που ενεργούν ως εξωτερικοί σύμβουλοι 

στο νομικό πρόσωπο, κατά την εκπόνηση του υπό δημοπράτηση έργου, 
 

στην οποία θα δηλώνεται, ότι δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως 
προς τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν προς στην Εταιρεία και σε 
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περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο, δεν θα οδηγηθούν σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων.  
Όλοι οι προαναφερόμενοι, θα πρέπει επιπλέον να προσυπογράψουν και τις 
συνημμένες Δηλώσεις Προσωπικής Δέσμευσης του “Πλαίσιου Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης” και του “Κώδικα Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς” 
της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». 

 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) 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. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος θα δηλώνει ότι: 

 Γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ», για την οποία υποβάλλει προσφορά για την εκπόνηση του έργου, 
«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κινδύνων 
της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”». 

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

 
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 Νοεμβρίου 2020, για το έργο: 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κινδύνων 
της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”» 
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και θα περιέχει υποχρεωτικά: 
 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 6 της προκήρυξης. 
 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία εκτέλεσης όλων των φάσεων του υπό 
δημοπράτηση έργου, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Β». 

 Ξεχωριστό φάκελο που θα περιέχει τη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης του 
έργου, με τα αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών καθώς και τα απαραίτητα 
στοιχεία  στελέχωσης της εταιρείας. 

 Κατάλογο όλων των σημαντικών σχετικών έργων που έχει αναλάβει ο 
διαγωνιζόμενος τα τελευταία τρία χρόνια, με τεκμηριωμένη αναλυτική, όπου θα 
αποδεικνύεται η εμπειρία της ομάδας έργου αλλά και της εταιρείας, σε έργα 
επισκόπησης κινδύνων, αξιολόγησης προαγωγής και εφαρμογής βέλτιστων 
πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
 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» (επισυναπτόμενο της παρούσας προκήρυξης 
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 
σύνολο των δαπανών, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β». 
 

7.5. Το Χρονοδιάγραμμα θα είναι αξιόπιστο με αναλυτικό καθορισμό του χρόνου 
αποπεράτωσης των φάσεων του έργου. 
 

7.6. Ο Χρόνος Παράδοσης του συνόλου έργου, δεν θα υπερβαίνει τις 60 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 

7.7. 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. 
 

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

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

1η Ομάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,6) 
 

 Πληρότητα και τεκμηρίωση της Μελέτης σύμφωνα με το Παράρτημα «Β». 
Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης του έργου, των 
μεθοδολογιών που θα εφαρμοστούν και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 
καθώς και των παραδοτέων της κάθε φάσης, περιλαμβανομένων workshops, 
χαρτών κινδύνων, risk registers, ενημερώσεων και παρουσιάσεων προς Διοίκηση 
και Διοικητικό Συμβούλιο, εκθέσεων εισηγήσεων κλπ. 
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 Πληρότητα και Προσόντα της ομάδας εκτέλεσης του έργου. 
Σύνθεση και προτεινόμενη δομή της ομάδας που θα εκτελέσει το έργο. 
Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου όπου θα 
περιγράφεται επακριβώς η διεθνής εμπειρία των καθώς και η συγκεκριμένη 
προστιθέμενη αξία τους στη ομάδα, ανάλογα με την ειδίκευσή τους. 

 

2η Ομάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,4) 
 

 Εμπειρία της εταιρείας.  
Τεκμηριωμένο ιστορικό σχετικών έργων και αποδεδειγμένη εμπειρία της ομάδας 
έργου σε έργα επισκόπησης κινδύνων, αξιολόγησης, προαγωγής και εφαρμογής 
βέλτιστων πρακτικών  σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 Στελέχωση της εταιρείας. 
 
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

9.1. Ο διαγωνισμός έχει κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και θα διεξαχθεί 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 προκήρυξης, 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 προκήρυξης. 
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 προκήρυξης. 
 

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 γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της προκήρυξης. 
 

10.2. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη, μόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
προκήρυξης όρους (Παράρτημα «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 προκήρυξης. 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 προκήρυξης, 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 προκήρυξης, 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 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. 
 

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 



 7

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. 
 
12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

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

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 προκήρυξη και τη 
σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και 
του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
 
 

         Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 
 
 

                                                              Αντώνιος Π. Ντρέκος 
                                                                   Διευθύνων Σύμβουλος   

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 

«Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
«Β» ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ). 
 «Γ» ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΡΓΟ: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης 
Κινδύνων της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” 

 
 

Τόπος, Ημερομηνία & Ώρα  
Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 

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

09η Νοεμβρίου 2020,    11:00 π.μ. 
 
 

Περιγραφή Έργου 
Κόστος 

(€) 

(αριθμητικά) 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης 
Κινδύνων της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Β») 

 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€, 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» 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ”  προτίθεται να 
βελτιώσει το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, ώστε να ανταποκρίνεται στις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές. Για το σκοπό αυτό προτίθεται να αναθέσει το έργο της παροχής 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, με σκοπό 
την ενίσχυση και βελτίωση των σχετικών διαδικασιών, με έμφαση στην επισκόπηση 
κινδύνων (Risk Assessment). Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις, όπως αυτές 
αναλύονται στη συνέχεια. 
 
Α’ Φάση: Αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση του συνόλου των κινδύνων 
της Εταιρείας σε συνάρτηση με το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της, 
καθώς και βάσει της δομής εταιρικής διακυβέρνησης και των λειτουργιών της. 
 
Η φάση αυτή αναμένεται να περιλαμβάνει: 
 

 Κατάρτιση ενός κατανοητού και ευέλικτου πλαισίου κινδύνων, σύμφωνα με τη 
φύση και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, που θα καλύπτει τόσο 
χρηματοοικονομικούς όσο και επιχειρηματικούς κινδύνους. 

 Δημιουργία κλίμακας σε συνεργασία με την Διοίκηση για την μέτρηση των 
κινδύνων τόσο όσον αφορά στην δυνητική επίπτωσή τους στην ομαλή λειτουργία 
της Εταιρείας όσο και στην πιθανότητα αυτοί να συμβούν. 

 Καταγραφή των γεγονότων και συνθηκών, που προέρχονται από τη λειτουργία 
της Εταιρείας ή άλλους εξωγενείς παράγοντες, τα οποία μπορούν να 
δημιουργήσουν κινδύνους οποιασδήποτε μορφής (risk register) 

 Αναγνώριση και αποτύπωση του συνόλου των κινδύνων όπως προκύπτουν από 
τα καταγεγραμμένα γεγονότα και συνθήκες. 

 Αξιολόγηση και μέτρηση των αναγνωρισμένων κινδύνων βάσει της ανωτέρω 
κλίμακας (risk assessment) 

 Πρόνοια για την διάκριση των κινδύνων σε εγγενείς (inherent) και εναπομείναντες 
(residual), και για την μέτρηση της ανοχής στον κίνδυνο (tolerance thresholds) 

 

Κατά την πρώτη φάση του έργου, θα πρέπει να παραδοθούν Φόρμες / Έντυπα 
αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων, να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία 
Workshops με χρήση τεχνολογίας ψηφοφορίας καθώς και οι παρουσιάσεις των 
αποτελεσμάτων και της προόδου του έργου προς το Διοικητικά Συμβούλιο / Διοίκηση 
της Εταιρείας.  
 
Σημειώνεται ότι πρόθεση της Εταιρείας είναι η επικαιροποίηση των risk register και 
risk assessment σε ετήσια βάση. 
 
Β’ Φάση:  Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης των Κινδύνων  
 

Βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης του έργου, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει 
Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης των Κινδύνων και Χάρτη κάλυψης των Κινδύνων ως 
ακολούθως: 
 

 Αναγνώριση της υφιστάμενης δομής εταιρικής διακυβέρνησης και των 
υφιστάμενων συστημάτων λειτουργίας της Εταιρείας και εκτίμηση της επάρκειάς 
τους για την αντιμετώπιση των κινδύνων όπως θα έχουν αναγνωριστεί / 
αναλυθεί κατά την προηγούμενη φάση. 
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 Κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης που θα αποτυπώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο, την 
εκτίμηση για την επαρκή αντιμετώπιση / περιορισμό των αναγνωρισμένων / 
ιεραρχημένων κινδύνων. Το σχέδιο δράσης θα παρουσιαστεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για έγκριση και υιοθέτηση από την Διοίκηση. 

 
Το Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης των Κινδύνων, καθώς και ο Χάρτης κάλυψης 
των Κινδύνων θα παρουσιαστούν στην Διοίκηση της Εταιρείας και το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
                        (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) 

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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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) Γνωρίζω πλήρως την φύση του έργου και την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» με τα 
υποκαταστήματά της, για την οποία υποβάλλω προσφορά για να αναλάβω το έργο της Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κινδύνων. 
(β) 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 - σφραγίδα) 

 

 



 12

(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 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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) είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που εκπροσωπώ, δεσμεύω αυτή με μόνη την υπογραφή 

μου και 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 

ποινικό 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 – Σφραγίδα) 
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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 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
                    (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) 

 
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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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: 

Στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία της 

εταιρείας, ………………………………………….………………………, που εκπροσωπώ, ο μέσος ετήσιος 

κύκλος εργασιών της, είναι τουλάχιστον διπλάσιος του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης – 

πλαίσιο. 

 
 

                                   

Ημερομηνία:      ……………202… 

 

    Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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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 ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) 
                      (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) 

 
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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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: 

Δεν βρίσκομαι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που μου 

ζητείται να παρέχω εγώ είτε η εταιρεία μου, ……………………………………………………………………..,  

η οποία σε περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, δεν θα οδηγηθεί σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων προς την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.  

 
 

 

Ημερομηνία:      ……………202… 

 

  Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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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 ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) 
                                (ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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: 

Δεν βρίσκομαι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που 

ζητείται να παρέχω προς την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. και στην περίπτωση που η εταιρεία 

μου ……………………………………………………………………….., αναλάβει το έργο, δεν θα οδηγηθώ 

σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προς την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

 
 

 

Ημερομηνία:      ……………202… 

 

                   Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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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 ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) 
                             (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

 
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 Α.Ε. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”) 

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: 

Δεν βρίσκομαι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που 

ζητείται να παρέχω προς την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. και στην περίπτωση που η εταιρεία 

……………………………………………………………………….., αναλάβει το έργο, δεν θα οδηγηθώ σε 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προς την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 

 
 

 

Ημερομηνία:      ……………202… 

 

    Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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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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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 

Βεβαιώνω ότι έλαβα αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., ότι μελέτησα και κατανοώ τον Κώδικα* και 
αποδέχομαι και θα τηρώ τις αρχές, κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς που περιέχονται σε 
αυτόν, όπως απαιτείται. Τη παρούσα στιγμή δεν έχω πληροφόρηση για οποιαδήποτε 
παραβίαση του Κώδικα και οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον προκύψει τέτοια, θα τη 
γνωστοποιήσω αρμοδίως αμελητί. 

 

Ημερομηνία: ______________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________ 

Θέση: ______________________________________________ 

Υπογραφή: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*Παράληψη ανάγνωσης του Κώδικα ή και υπογραφής της Προσωπικής Δέσμευσης δεν 
απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 

Βεβαιώνω ότι έλαβα αντίγραφο του Πλαισίου Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., ότι μελέτησα και κατανοώ το Πλαίσιο* και αποδέχομαι και θα τηρώ 
τις αρχές, κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς που περιέχονται σε αυτό, όπως απαιτείται. 
Τη παρούσα στιγμή δεν έχω πληροφόρηση για οποιαδήποτε παραβίαση του Πλαισίου και 
οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον προκύψει τέτοια, θα τη γνωστοποιήσω αρμοδίως αμελητί. 

 

Ημερομηνία: ______________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________ 

Θέση: ______________________________________________ 

Υπογραφή: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*Παράληψη ανάγνωσης του Κώδικα ή και υπογραφής της Προσωπικής Δέσμευσης δεν 
απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα. 

 

 

 

 
 

 


