ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
www.saltworks.gr

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προϋπολογισμός: 10.000 € (Ενδεικτικός)
Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια δύο Ηλεκτρικών Πινάκων
για τις αλυκές Πολιχνίτου Λέσβου & Ν. Κεσσάνης Ξάνθης.
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 της προμήθειας δύο (2) Ηλεκτρικών
Πινάκων, για τις αλυκές Πολιχνίτου Λέσβου & Ν. Κεσσάνης Ξάνθης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών, αναφέρονται αναλυτικά στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα προκήρυξη Παράρτημα «Β».
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν
των 10.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος
μεταφοράς των πινάκων στις κατά τόπους αλυκές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα «Β».
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υ/Κ Αθηνών της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ»
Ασκληπιού 1, 4ος Όροφος, 10679 Αθήνα

8.07.2022

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

Παρασκευή 10.00 π.μ.

Οι προσφορές είναι γραπτές και σφραγισμένες.
Η αποστολή των προσφορών γίνεται στην άνω διεύθυνση (κα Καίτη Παρασκευοπούλου) 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που
ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού και την κατασκευή
Ηλεκτρικών Πινάκων. Ειδικότερα:
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση όμως, που μία ένωση
προμηθευτών αναδειχτεί μειοδότης, τότε υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή,
αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Εταιρεία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
 Τα νομικά πρόσωπα καταθέτουν την προσφορά τους υπογεγραμμένη από 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 του νομικού προσώπου (νομιμοποίηση εταιρείας), με
νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 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.
 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νομικής μορφής):
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 500,00 €, από Ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.
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 που η έδρα του
διαγωνιζόμενου ευρίσκεται στο εξωτερικό τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και
υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
5.2. Ειδικά δικαιολογητικά (επιπροσθέτως των κοινών):
5.2.1. 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 σχετιζόμενο 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.
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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.

5.2.2. Νομικά πρόσωπα:
Κωδικοποιημένο και εν ισχύ καταστατικό της Εταιρείας καθώς και σχετικό
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, 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 (Παράρτημα «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
σχετιζόμενο 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.

5.2.3. Συνεταιρισμοί:
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Καταστατικό ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν αυτοί που
εκπροσωπούν το συνεταιρισμό.
Την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 5.2.2.
5.2.4. Ενώσεις προμηθευτών:
Υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα «Γ»), 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
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(β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετιζόμενο 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):
 Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών των μελών της
ένωσης.
 Το στοιχείο (γ) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών της ένωσης.

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 προκήρυξης και συναινούν μ’ αυτούς και
δεσμεύονται από την προσφορά της ένωσης και
β) εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπό τους να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και να
εισπράττει, μόνος αυτός για λογαριασμό τους, το εργολαβικό αντάλλαγμα.
Η εν λόγω δήλωση συντάσσεται από τα μέλη της ένωσης με ευθύνη τους και
συνυποβάλλεται με τα λοιπά δικαιολογητικά.
6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1. Το νόμισμα της προσφοράς είναι το Ευρώ (€).
6.2. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
6.3. 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 8ης Ιουλίου 2022, για την «προμήθεια δύο (2)
Ηλεκτρικών Πινάκων, για τις αλυκές Πολιχνίτου Λέσβου & Ν. Κεσσάνης Ξάνθης».
και θα περιέχει υποχρεωτικά:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 5 της προκήρυξης.
Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων Ηλεκτρικών Πινάκων,
όπου θα αναφέρεται ρητά και δεσμευτικά ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν θα
υπερβαίνει τις 25 ημερολογιακές ημέρες από τη ημερομηνία υπογραφής της
σύμαβσης.
Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα περιέχει το Τιμολόγιο Προσφοράς για την
εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην §6.4 που ακολουθεί.
6.4. Στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» (επισυναπτόμενο της παρούσας προκήρυξης
έντυπο) θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό της οικονομικής
προσφοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Α». Οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν επί του επισυναπτόμενου εντύπου, την τιμή
των υπό προμήθεια των Ηλεκτρικών Πινάκων, παραδοτέων στις αλυκές Πολιχνίτου
Λέσβου και Ν. Κεσσάνης Νομού Ξάνθης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Β».
6.5. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης.
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6.6. 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.
6.7. Στην προσφορά, θ’ αναφέρεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
όπου θ’ αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού
έγγραφα.
7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

7.1
Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, εκτός αν
αναφέρεται επιμέρους διαφορετικά στην παρούσα προκήρυξη .
7.2. 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 5 της προκήρυξης, τα
οποία μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
7.3. 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.
7.4. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολογώντας τις προσφορές σύμφωνα με τη
σειρά που αναγράφονται στο τιμολόγιο προσφοράς. Στο πρακτικό επίσης αναφέρεται
κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη συνέχεια η Επιτροπή
προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση της προμήθειας στον
μειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
7.5. Μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος, που προσφέρει τη μικρότερη συνολική τιμή, η
οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των γινομένων, της προσφερόμενης τιμής, με την
αιτούμενη ποσότητα ανά Ηλεκτρολογικό Υλικό.
7.6. Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ίσων μειοδοτικών προσφορών, η Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα να επιλέξει, μετά από κλήρωση, τον ανάδοχο και να αναθέσει σε αυτόν την
εκτέλεση, της προμήθειας.
7.7. 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.
7.8. 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.
8.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. 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.
8.2. Στην περίπτωση, που ο μειοδότης δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή
δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης –το αργότερο- εντός πέντε (5) ημερών
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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.», 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.
9. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ
μέρους του διαγωνιζομένου των όρων της παρούσας προκήρυξης και των
παραρτημάτων της.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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, 15 Ιουνίου 2022

Αντώνιος Δουμάνογλου
Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
«Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Β» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
«Γ» ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προμήθεια Ηλεκτρικών Πινάκων για τις αλυκές Πολιχνίτου & Ν. Κεσσάνης.

Τόπος, Ημερομηνία & Ώρα
Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

α/α

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

8η Ιουλίου 2022,

10:00 π.μ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Τεμ.

(αριθμητικά)

1 Ηλεκτρικός Πίνακας αλυκής Πολιχνίτου

1

2 Ηλεκτρικός Πίνακας αλυκής Ν. Κεσσάνης

1

3 Κόστος μεταφοράς των πινάκων στις αλυκές

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) .............................2022

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» προτίθεται να
προμηθευτεί δύο Ηλεκτρικούς Πίνακες, που θα χρησιμοποιηθούν για την
ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων των αλυκών Πολιχνίτου Λέσβου και Ν. Κεσσάνης
Ξάνθης και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν:
Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Ο υπό κατασκευή πίνακας θα καλύπτει επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες σε φορτίο του
αντλιοστασίου της Αλυκής Πολιχνίτου, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα διανομής
φορτίου.
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατασκευάσουν πίνακα βάσει του παραπάνω
διαγράμματος διανομής φορτίου και των ακόλουθων απαιτήσεων:
•
Υλικών πίνακα:
από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5 mm,
βαμμένων με πολυεστερική βάση χρώματος γκρι, βαθμού στεγανότητας ΙP 55
και εσωτερικής διαμερισματοποίησης form 1
μάρκας ABB όσο αφορά το διακοπτικό υλικό
με κλέμμες φάσεων και ουδέτερου για διατομές αγωγών έως 50 mm2
με είσοδο – έξοδο καλωδίων από το κάτω ή το πάνω μέρος, χωρίς
στυπιοθλίπτες
με οδεύσεις αγωγών στο εσωτερικό των πινάκων διαμέσου πλαστικών
καναλιών
με αυτόματους διακόπτες ισχύος που να περιλαμβάνουν θερμομαγνητικές
μονάδες προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά και
με εσωτερική καλωδίωση με καλώδια τύπου H05V-K, H07V-K
•
Συνδεσμολογίας πίνακα από:
Ρελέ τύπου PCB / DRI 24V / 5A, συνολικής ποσότητας 14 τμχ,
Αυτόματους διακόπτες:
Α) τύπου ΧΤ 1Β160R160 / 160 A, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Β) τύπου ΧΤ 1Β160R125 / 125 A, 3Ρ συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Γ) τύπου ΧΤ 3Ν250Ρ200TMD 3P FF, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Δ) τύπου ΧΤ 1B160R100 / 100 A 3P, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Διακόπτη τερματικό πλαστικό τύπου, συνολικής ποσότητας 1 τμχ,
Δακόπτη διαρ 40 Α τύπου 30 ΜΑ 4Ρ / AC 400 V, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Χρονοδιακόπτες αναλ ημερ 1ΕΞ 1ΣΤ, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Μικροαυτόματους:
Α) τύπου C6A 6KA 1P / 230 VAC, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Β) τύπου C40A 6KA 3P / 400 VAC, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Γ) τύπου C16A 6KA 1P / 230 VAC, συνολικής ποσότητας 5 τμχ
Θερμομαγνητικούς διακόπτες:
Α) τύπου MS 116, συνολικής ποσότητας 4 τμχ
B) 42 Α, συνολικής ποσότητας 3 τμχ
Λυχνιών κόκκινων 220 VAC, συνολικής ποσότητας 4 τμχ
Σώματα λυχνιών:
Α) κόκκινο, συνολικής ποσότητας 7 τμχ με τις αντίστοιχες κεφαλές τους
Β) πράσινο, συνολικής ποσότητας 7 τμχ με τις αντίστοιχες κεφαλές τους
Σώματα μπουτών:
Α) με επαφές τύπου 1Α/ΗΜ22, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Β) με επαφές τύπου 1Κ+1Α, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Γ) με επαφές 1Α ΗΜ22, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Κεφαλές μπουτόν:
Α) για δύο μπουτόν μεταλλικές IP 40, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Β) Χ/ΕΠΑΝΑΦ, συνολικής ποσότητας 7 τμχ,
Γ) πράσινο, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Επαφές μπουτόν τύπου 1A, συνολικής ποσότητας 7 τμχ,
Εκκινητές:
Α) ομαλής εκκίνησης 7,5 kW, συνολικής ποσότητας 2 τμχ
Β) ομαλής εκκίνησης τύπου 28204, συνολικής ποσότητας 2 τμχ
Γ) ομαλής εκκίνησης 18,5 kW, συνολικής ποσότητας 3 τμχ
Μπλοκ διαν ράγας τύπου 4P / 250 A με δύο τρύπες, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Ασφαλειοθήκες :
Α) 10 x 38 ΜΜ τύπου 2P / 32 A, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Β) 10 x 38 ΜΜ τύπου 4P / 32 A L+N, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Θήκες τύπου HM22 / 30 x 40, συνολικής ποσότητας 21 τμχ
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Βοηθητικές επαφές:
Α) σφάλματος τύπου 1Α+1Κ, συνολικής ποσότητας 7τμχ
Β) θέσεως 1Α+1Κ, συνολικής ποσότητας 7τμχ
Γέφυρες σύνδεσης:
Α) τύπου PSRE-16, συνολικής ποσότητας 2 τμχ
Β) τύπου PSR25-30, συνολικής ποσότητας 2 τμχ
Γ) τύπου PSR-45, συνολικής ποσότητας 3 τμχ
Κλιπ βάσης ράγας τύπου SDI CLIP, συνολικής ποσότητας 14 τμχ
Βάσεις ράγας τύπου SDI, συνολικής ποσότητας 14 τμχ
Φωτ γραμμικό. LED 4W / 3000K 300MM, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Χρονικά 24-240 VACDC ON DELAY 0,05S-100Η, συνολικής ποσότητας 7 τμχ
Πρίζες χωνευτές πίνακος ΣΟΥΚΟ 2x16 A / IP 65, συνολικής ποσότητας 2 τμχ
Μετρητή ενέργειας ψηφιακός 1Φ, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Μετρητή ενέργειας ψηφιακός 3Φ, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
TP LINK 10/100 MBPS SWITCH 5 PORTS, συνολικής ποσότητας 1 τμχ
Μετασχημαστιστές εντάσεως 200/5, συνολικής ποσότητας 4 τμχ

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΥΚΗΣ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ

Ο υπό κατασκευή πίνακας θα ηλεκτροδοτεί 4 αντλίες διακίνησης αλμών και τη
γραμμή τροφοδοσίας του αυτοκινούμενου σιλό κατά τη συγκομιδή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Κ
Αντλία πλήρωσης ταμιευτήρα
Αντλία διακίνησης άλμης ζεστής κυκλοφορίας
Αντλία διακίνησης άλμης κρύας κυκλοφορίας
Αντλία διακίνησης άλμης κρύας κυκλοφορίας

20HP Εκκίνηση Υ/Δ
20HP Εκκίνηση Υ/Δ
15HP Εκκίνηση Υ/Δ
15HP Εκκίνηση Υ/Δ

Ο πίνακας θα είναι σχήματος (ερμάριο) επίτοιχος μεταλλικός στεγανός με
διαστάσεις ανάλογες των εξαρτημάτων (διακόπτες, ρελέ, μπουτόν κλπ.), που
απαιτούνται για τον χειρισμό και την προστασία των αντλιών.
Θα πρέπει να φέρει τα εξής γενικά όργανα. Γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες,
τρεις ενδεικτικές λυχνίες, μία ανά φάση, πολυόργανο, μετασχηματιστές έντασης.
Τα ανωτέρω όργανα θα τοποθετηούνστο εξωτερικό μέρος του πίνακα.
Επίσης θα φέρει για τν κάθε αντλία: Μία ενδεικτική λυχνία για θέση on, μπουτόν
on-off και πινακίδα (ετικέτα) για αναγραφή της αντλίας. Διακόπτης φορτίου,
αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης, ρελέ, κλέμες ράγας, αυτοματάκι,
κανάλια διάτρητα πίνακα, μπουτόν με επαναφορά, βοηθητικές επαφές,
ενδεικτικό led, κόκκινο, πράσινο, επιτηρητές στάθμης, χρονοδιακόπτες 24H με
εφεδρεία, χρονικά, ωρομετρητές, επιτηρητής τάσης, μικροϋλικά.
Διακόπτης επιλογής 0-1-2-3 όπου οι αντλίες θα μπορούν να λειτουργούν: 1)
Χειροκίνητα on-off 2) με χρονοδιακόπτη 3) με ηλεκτρόδια στάθμης. Σε όλες τις
θέσεις επιλογής θα κόβει αν δεν υπάρχει στάθμη νερού.
Επίσης εξωτερικά και στο πλάι του πίνακα θα φέρει δύο πρίζες. Α) Μία πρίζα
220V 16A. Β) Μία πρίζα 380V 5x63A.

10

Ο πίνακας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
νομοθεσίας. Θα παρέχει πλήρη προστασία στο προσωπικό και στα μηχανήματα
που θα εξυπηρετεί.
Η συνδεσμολογία του πίνακα με τις αντλίες (καταναλώσεις) θα γίνει από το
προσωπικό της αλυκής.
Παναγιώτης Χρήστος
Γεώργιος Λεπενιώτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
(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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ & Ν.ΚΕΣΣΑΝΗΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ & Ν.ΚΕΣΣΑΝΗΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
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.

15

(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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ & Ν.ΚΕΣΣΑΝΗΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

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. 5.2.4 της προκήρυξης,
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)

(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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