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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
 Με την υπ' αριθµ.69/2016 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας Υδραυλικού Υλικού» µε την διαγωνιστική διαδικασία 
του ανοικτού διαγωνισµού.    
    
 Με την υπ’ αριθµ. 233/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
ψηφίστηκε α) η έγκριση της µε αριθµό 22/2016 Μελέτης «Προµήθεια Υδραυλικών 
Ειδών»,ενδεικτικού προϋπολογισµού 250.000 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των επιβαρύνσεων, β) η έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού 
µειοδοτικού  διαγωνισµού και γ) η έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υδραυλικών 
Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 250.000 € 
µε χρέωση του Κ.Α. 25.6662.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού 
(Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα, κλπ)» µε ποσό 124.000 € στο ο.ε. 2016 
και το υπόλοιπο ποσό των 126.000 € στο ο.ε. 2017 και την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών 
 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 23400/1555/30-08-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι 
ακόλουθες:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

05/09/2016 05/09/2016 26/09/2016 
& ΩΡΑ 15:00 

 
 Τη Παρασκευή 30/09/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 63/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 



προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο 
πάνω προµήθειας. 
 
 Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

42674 26824/29-09-2016 

2 BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

42705 ∆ΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ  

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 20/10/2016 που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,  

  
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 30/09/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 63/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 27481 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 
23400/1555/30-08-2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας 
υδραυλικού υλικού, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
201.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 48.387,10€ ήτοι συνολικής δαπάνης 250.000,00€  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης 

2. Τακτικό Μέλος Κουζινοπούλου Μαρία 

3. Τακτικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 23400/1555/30-08-2016 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας υδραυλικού υλικού  για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 27481. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 



διακήρυξη η 26/09/2016 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/09/2016 και ώρα 11:00πµ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 27481 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό δύο (2) προσφορές, από τους ακόλουθους 
προµηθευτές:   
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26/09/2016 & 12:06:18 

2 BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΤΑΙΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

26/09/2016 & 7:57:05 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα 
µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 
προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
της.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτός θα 
αποσφραγιστεί  σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

42674 26824/29-09-2016 

2 BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

42705 ∆ΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ  

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων, 
συνεχίστηκε η συνεδρίαση, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα τους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει 
το άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης, ως ακολούθως: 



 

Για την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.: 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, 
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή 
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους για τις 
οµάδες Α έως και Η. Ως εκ τούτου, η  επιτροπή κάνει δεκτή  την υποβληθείσα 
προσφορά και  προχωρά στο επόµενο στάδιο.  

 

Για την εταιρεία BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η 
επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως 
όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 12, ενότητα «Επισηµάνσεις» παρ. 3, της οικείας διακήρυξης. Ως 
εκ τούτου, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την υποβληθείσα προσφορά και  προτείνει τον 
αποκλεισµό του από το επόµενο στάδιο.  

 

Τέλος, η επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές για τις οµάδες Η 
(ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ) & Θ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ) τις οποίες και κηρύττει άγονες  

 

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
έγκριση του παρόντος Πρακτικού από την Οικονοµική Επιτροπή και τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από τη διαβίβαση της απόφασης µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες και ώρα 09:30πµ. » 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 , προτείνεται: 
 

1.  Η έγκρισή του υπ΄ αριθµ. 1/20-10-2016 Πρακτικού της Επιτροπής  
2. Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
3. Να αποκλεισθεί από το επόµενο στάδιο η προσφορά της εταιρίας BUILD AND 

BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
καθώς από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον 
έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη,διαπιστώθηκε 
ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως 
όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 12, ενότητα «Επισηµάνσεις» παρ. 3, της οικείας 
διακήρυξης.  

4. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µόνο της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

5. Η κήρυξη των οµάδων Η (ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ) & Θ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ), ως άγονες και η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις οµάδες αυτές µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης.  

 
 
 
 
Συν. Τα  Πρακτικά Νο1/20-10-2016 του εν λόγω διαγωνισµού 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 



Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
    

 
 

 

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 
20/10/2016 

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 
145 65, Άγιος 
Στέφανος 

  

Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου 
23400/1555/30-08-2016) 

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 30/09/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 63/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 27481 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 
23400/1555/30-08-2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας 
υδραυλικού υλικού, για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
201.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 48.387,10€ ήτοι συνολικής δαπάνης 250.000,00€  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Τσέλιος Παναγιώτης 

2. Τακτικό Μέλος Κουζινοπούλου Μαρία 

3. Τακτικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 23400/1555/30-08-2016 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας υδραυλικού υλικού  για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα 



αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 27481. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη η 26/09/2016 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/09/2016 και ώρα 11:00πµ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 27481 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό δύο (2) προσφορές, από τους ακόλουθους 
προµηθευτές:   
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26/09/2016 & 12:06:18 

2 BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΤΑΙΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

26/09/2016 & 7:57:05 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα 
µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 
προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
της.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτός θα 
αποσφραγιστεί  σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη 

Υποβολή  

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

42674 26824/29-09-2016 

2 BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

42705 ∆ΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ  

 



Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων, 
συνεχίστηκε η συνεδρίαση, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα τους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει 
το άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης, ως ακολούθως: 

 

Για την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.: 
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, 
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή 
διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους για τις 
οµάδες Α έως και Η. Ως εκ τούτου, η  επιτροπή κάνει δεκτή  την υποβληθείσα 
προσφορά και  προχωρά στο επόµενο στάδιο.  

 

Για την εταιρεία BUILD AND BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η 
επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως 
όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 12, ενότητα «Επισηµάνσεις» παρ. 3, της οικείας διακήρυξης. Ως 
εκ τούτου, η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την υποβληθείσα προσφορά και  προτείνει τον 
αποκλεισµό του από το επόµενο στάδιο.  

 

Τέλος, η επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές για τις οµάδες Η 
(ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ) & Θ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ) τις οποίες και κηρύττει άγονες  

 

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
έγκριση του παρόντος Πρακτικού από την Οικονοµική Επιτροπή και τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από τη διαβίβαση της απόφασης µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες και ώρα 09:30πµ.   

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Τσέλιος Παναγιώτης  

 

 

1) Κουζινοπούλου Μαρία  

 

 

2) Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 

Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Επωνυµία Προµηθευτή:ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

∆ιεύθυνση e-mail:info@olympios.gr  
Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: 27481 

Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: 23400/1555 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΥΑΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Αριθµός Προσφοράς: 42674 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ
ΚΟ 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

2. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 2. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 2. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ.pdf ΟΧΙ 
3. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΕΜΗ - ΕΝΟΡΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

3. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΕΜΗ - ΕΝΟΡΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

3. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΕΜΗ - ΕΝΟΡΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ.pdf 

ΟΧΙ 

4. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 12.1.4 4. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 12.1.4 4. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 
12.1.4.pdf 

ΟΧΙ 

5. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦ 
ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

5. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦ 
ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

5. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦ 
ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑ- 

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑ- ΟΑΕΕ 

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑ- 

ΟΧΙ 



ΟΑΕΕ ΟΑΕΕ.pdf 
7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ.pdf 

ΟΧΙ 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

10. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

10. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

10. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

12. ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 

12. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ 

12. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ.PDF 

ΟΧΙ 

13. ΦΕΚ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1997 - 
2015) 

13. ΦΕΚ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1997 - 
2015) 

13. ΦΕΚ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1997 - 
2015).pdf 

ΟΧΙ 

14. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 

14. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 14. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ.pdf 

ΟΧΙ 

15. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

15. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

15. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΟΜΗ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΟΜΗ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΟΜΗ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

17. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

17. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

17. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

18. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ 

18. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ 

18. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

20.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ KRAUSZ 

20.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ KRAUSZ 

20.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ KRAUSZ.pdf 

ΟΧΙ 

20.2 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΑΣΣΗΣ 

20.2 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΑΣΣΗΣ 

20.2 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΑΣΣΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

20.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ PIPELIFE 

20.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ PIPELIFE 

20.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ PIPELIFE.pdf 

ΟΧΙ 

20.4 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ METZERPLAST 

20.4 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ METZERPLAST 

20.4 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ METZERPLAST.pdf 

ΟΧΙ 

20.5 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΕΚΝΙΜΑ 

20.5 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΕΚΝΙΜΑ 

20.5 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΕΚΝΙΜΑ.pdf 

ΟΧΙ 

20.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAUFOSS 

20.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAUFOSS 

20.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAUFOSS.pdf 

ΟΧΙ 

20.7 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΖΕΡΕΤΑ 

20.7 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΖΕΡΕΤΑ 

20.7 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΤΖΕΡΕΤΑ.pdf 

ΟΧΙ 

20.8 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ BUGATTI 

20.8 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ BUGATTI 

20.8 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ BUGATTI.pdf 

ΟΧΙ 

20.9 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ SENSUS 

20.9 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ SENSUS 

20.9 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ SENSUS.pdf 

ΟΧΙ 

20.10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ HELA 

20.10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ HELA 

20.10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ HELA.pdf 

ΟΧΙ 

20.11 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ WAGA 

20.11 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ WAGA 

20.11 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ WAGA.pdf 

ΟΧΙ 

20.12 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ DOROT 

20.12 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ DOROT 

20.12 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ DOROT.pdf 

ΟΧΙ 

20.13 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ALMAGRO 

20.13 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ALMAGRO 

20.13 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ALMAGRO.pdf 

ΟΧΙ 

20.14 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 

20.14 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ 

20.14 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

20.15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ 

20.15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ 

20.15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ.pdf 

ΟΧΙ 

20.16 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAVETTI 

20.16 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAVETTI 

20.16 TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΙΚΟΥ RAVETTI.pdf 

ΟΧΙ 

22. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 22. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 22. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΙ 



ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ.pdf 
23. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

23. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 23. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

24. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

24. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

24. ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf 

ΟΧΙ 

25. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

25. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

25. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf 

ΟΧΙ 

27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ISO9001 ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO9001 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO9001 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

19. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

19. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

19. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf 

ΟΧΙ 

26. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

26. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

26. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
   Εγγύηση συµµετοχής ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ 

ΑΡΧΕΊΟ 
"ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 
   Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν την ηµέρα υποβολής της  
προσφοράς τους,  απόφαση, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι  δεν έχουν καταδικασθεί µε  
αµετάκλητη δικαστική 
 i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 
2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΊΟ 

"ΠΟΙΝΙΚΑ 
ΜΗΤΡΩΑ" ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ∆Σ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.  77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 
(Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο 
σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου 
είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν την  
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης τους. 
Συγκεκριµένα: 
 Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
 Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση 
ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ - 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ 

- ΕΝΟΡΚΗ 
∆ΗΛΩΣΗ" 



   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία δηλώνεται ότι : 
- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των τευχών δηµοπράτησης τους  
-  ο χρόνος προσφοράς δεν είναι 
µικρότερος των πέντε (5) µηνών  
-  τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν 
νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
επιχείρησης από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, 
των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής 
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή 
τους. 
- ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό 
παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική 
τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην 
εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της 
προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, και των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και 
έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό 
πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡ. 

12.1.4" 

   Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 
(κύριας), κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα 
ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση  
του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των 
εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε 
απασχολούµενος στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από 
το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά 
ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα &#8211; η 
οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη του και θα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΑΣΦ ΦΟΡΕΩΝ & 

ΚΑΤ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ", 
"ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 
ΙΚΑ- ΟΑΕΕ" ΚΑΙ 
"ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" 



της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), 
αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση µε την εταιρεία. 
   Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς τους. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

" 
    Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγραφή τους στο 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους και θα 
βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο 
πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού. (Οι αλλοδαποί 
διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την 
επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

" 

   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς 
µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 
συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ", 

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ", 

"ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ" ΚΑΙ "ΦΕΚ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1997-

2015" 

   Εξουσιοδοτήσεις: Ρητά ορίζεται ότι ο 
προσφέρων, µόνος του ή από κοινού µε τους 
συνεργαζόµενους ή συµβαλλόµενους µ' αυτόν θα 
πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει κατά τη 
διαδικασία του διαγωνισµού δήλωση του 
συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην διάθεση του 
προσφέρων τις τεχνικές του δυνατότητες. 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ", 
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 

∆ΟΜΗ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ", 

"ΕΝΤΥΠΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝ
ΩΝ", 

"ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", 
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ISO9001 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ" ΚΑΙ 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 



ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 

"ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ" ΤΟΥ 
ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΥ 

   ∆είγµα: Ταυτόχρονα µε την επίδοση της 
προσφοράς κάθε προµηθευτής θα πρέπει να 
υποβάλει στην υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί 
ποινής αποκλεισµού, τα ακόλουθα δείγµατα:  
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (ΟΜΑ∆Α 
Α). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 
ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ» 
(ΟΜΑ∆Α Β). 
Ένα µέτρο σωλήνα από τη κατηγορία «ΣΩΛΗΝΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE» (ΟΜΑ∆Α Γ2., Α.Τ.5-6). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία 
«ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΤΥΦΛΕΣ 
ΦΛΑΝΤΖΕΣ» (ΟΜΑ∆Α Γ3.,  Α.Τ. 1 - 40). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ» (ΟΜΑ∆Α Γ4.,  Α.Τ. 1 
- 18). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ» (ΟΜΑ∆Α ∆1., Α.Τ. 1-
19). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (ΟΜΑ∆Α ∆2., 
Α.Τ. 1-2). 
Επτά δείγµατα από την κατηγορία «ΛΟΙΠΑ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ» ως ακολούθως:  Ένα 
(ΟΜΑ∆Α ∆3., Α.Τ. 1-6), ένα (∆3.,  Α.Τ. 7), ένα 
(∆3.,  Α.Τ. 8-9), ένα (∆3.,  Α.Τ. 10), ένα (∆3.,  Α.Τ. 
11), ένα (∆3.,  Α.Τ. 12) και ένα (∆3.,  Α.Τ. 13-35). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ» 
(ΟΜΑ∆Α ∆4). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (ΟΜΑ∆Α 
Ε1., Α.Τ. 1-12). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 
(ΟΜΑ∆Α Ε2., Α.Τ. 1-9). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΩΜΑΤΑ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 
(ΟΜΑ∆Α Ε3.,  Α.Τ. 1-5). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ 
ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Ε5.,  Α.Τ. 1-9) 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΡΕΑΤΙΑ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» (ΟΜΑ∆Α ΣΤ, Α.Τ. 3). 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ 
ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΟΥ 
ΟΡΙΟΥ ΠΟΥ 
ΟΡΙΖΕΙ Η 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Α-Ζ    
   Κατάλογο (πίνακα) µε τα προσφερόµενα υλικά 
δίπλα στα οποία θα αναγράφεται ο οίκος 
κατασκευής τους και το προσφερόµενο µοντέλο. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" 

   Για κάθε είδος, πλήρες τεχνικό φυλλάδιο του 
οίκου κατασκευής µε σχέδια και περιγραφή στα 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 



οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους. 

ΚΑΘΕ ΟΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΥΛΙΚΟ 

"ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΥ...." ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ 

∆ΗΛΟΥΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   Για κάθε είδος, αναλυτική τεχνική περιγραφή 
στην οποία θα αναφέρονται τα ακριβή τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" 
   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα µε την 
επωνυµία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη 
στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των 
προσφερόµενων υλικών. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ" 

   Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του 
κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων 
προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισµένο 
Ευρωπαϊκό οργανισµό, το οποίο θα αναφέρεται 
στην κατασκευή των συγκεκριµένων προϊόντων. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΟΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΥ...." ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ 

∆ΗΛΟΥΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε 
πόσιµο νερό των προϊόντων ή των εξαρτηµάτων 
που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο 
Ευρωπαϊκό οργανισµό 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΥ...." ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ 

∆ΗΛΟΥΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   Την εγγύηση των προϊόντων από τον 
κατασκευαστικό οίκο και τον συµµετέχοντα 
προµηθευτή. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή 
δεν θα είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΟΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΙΚΟΥ...." ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ 

∆ΗΛΟΥΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ" 
   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 



προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ" 
   Ενδεικτικές βεβαιώσεις οµοίων προµηθειών από 
οργανισµούς ύδρευσης οι οποίες θα αναφέρονται 
σε όµοια µε τα δηµοπρατούµενα προϊόντα. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" 
   Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς 
σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών. Το φύλλο 
συµµόρφωσης θα είναι πίνακας στην αριστερή 
στήλη του οποίου θα αναφέρονται οι απαιτήσεις 
των προδιαγραφών και στη δεξιά στήλη θα δίδεται 
σαφής απάντηση σχετικά µε τη συµµόρφωση ή µη 
και θα αναφέρονται αριθµητικά ή περιφραστικά τα 
προσφερόµενα χαρακτηριστικά που αφορά η 
συγκεκριµένη παράγραφος της προδιαγραφής 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ" 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Η-Θ    
   Για όσα από τα είδη των Οµάδων Η και Θ 
παρατίθενται τεχνικές περιγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α), οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν 
φυλλάδια / καταλόγους (προσπέκτους) µε 
περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία. 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ∆Ε 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

   Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του οίκου 
κατασκευής 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ∆Ε 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

   Πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CE) του 
προσφερόµενου είδους (µε τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης) 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ∆Ε 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

   Εγγύηση του συµµετέχοντα προµηθευτή και του 
αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Σε καµία περίπτωση 
η εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη του ενός 
(1) έτους 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ∆Ε 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα 
προσφερόµενα προϊόντα και υλικά είναι σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ∆Ε 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ    
   Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο 
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    
   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

   Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



ενώσεις που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 
50%. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

   Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή 
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της 
τράπεζας της Ελλάδος. 

ΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ    
   Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 
τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα 
του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) 
καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία 
θα αναφέρονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε 
µορφή εταιρείας). 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ", 

"ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ" ΚΑΙ "ΦΕΚ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1997-
2015)". ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΤΟΥ 2015 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό ∆.Σ. 
στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η 
συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό και ο εκπρόσωπός τους στο 
διαγωνισµό. 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ 

"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ. 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ" 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   Σύµφωνα µε τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
αριθµ. 22/2016 Μελέτης ∆/νσης Περιβάλλοντος 

ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ "ΥΠ. 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ" 
  

 

Επωνυµία Προµηθευτή:BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

∆ιεύθυνση e-mail:vagarg@otenet.gr  
Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: 27481 

Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: 23400/1555 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΥΑΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Αριθµός Προσφοράς: 42705 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
   Εγγύηση συµµετοχής ΝΑΙ . . 
   Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν την ηµέρα υποβολής της  προσφοράς 
τους,  απόφαση, από το οποίο να προκύπτει, ότι  δεν 
έχουν καταδικασθεί µε  αµετάκλητη δικαστική 
 i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 
της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ.  77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι 

ΝΑΙ . . 



εκπρόσωποί του. 
   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν την  ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 
Συγκεκριµένα: 
 Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 

ΝΑΙ . . 

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
δηλώνεται ότι : 
- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και 
των τευχών δηµοπράτησης τους  
-  ο χρόνος προσφοράς δεν είναι µικρότερος των 
πέντε (5) µηνών  
-  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 
είναι αληθή και ακριβή. 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς 
περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
επιχείρησης από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής 
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 
- ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα 
συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 
µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση 
τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, 

ΝΑΙ .  



η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
νόµιµο εκπρόσωπό του. 
   Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας), κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία 
στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για 
όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση  του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο 
οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση 
του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 
καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα 
και ασφαλιστικό φορέα &#8211; η οποία θα έχει 
συνταχθεί µε ευθύνη του και θα συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων 
της κατάστασης. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά 
την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

ΝΑΙ .  

   Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς τους. 

ΝΑΙ .  

    Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγραφή τους στο επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο κατά την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος 
στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού. (Οι αλλοδαποί 
διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την 
επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

ΝΑΙ .  

   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές 
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ 
εκπρόσωπό τους. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν και 
τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το 
ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου. 

ΝΑΙ .  

   Εξουσιοδοτήσεις: Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, ΝΑΙ .  



µόνος του ή από κοινού µε τους συνεργαζόµενους ή 
συµβαλλόµενους µ' αυτόν θα πρέπει να διαθέτει και να 
προσκοµίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού 
δήλωση του συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην διάθεση 
του προσφέρων τις τεχνικές του δυνατότητες. 
   ∆είγµα: Ταυτόχρονα µε την επίδοση της προσφοράς 
κάθε προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλει στην 
υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί ποινής αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα δείγµατα:  
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Α). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Β). 
Ένα µέτρο σωλήνα από τη κατηγορία «ΣΩΛΗΝΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE» (ΟΜΑ∆Α Γ2., Α.Τ.5-6). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία 
«ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΤΥΦΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ» 
(ΟΜΑ∆Α Γ3.,  Α.Τ. 1 - 40). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ» (ΟΜΑ∆Α Γ4.,  Α.Τ. 1 - 18). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ 
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ» (ΟΜΑ∆Α ∆1., Α.Τ. 1-19). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ 
ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (ΟΜΑ∆Α ∆2., Α.Τ. 1-2). 
Επτά δείγµατα από την κατηγορία «ΛΟΙΠΑ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ» ως ακολούθως:  Ένα (ΟΜΑ∆Α 
∆3., Α.Τ. 1-6), ένα (∆3.,  Α.Τ. 7), ένα (∆3.,  Α.Τ. 8-9), ένα 
(∆3.,  Α.Τ. 10), ένα (∆3.,  Α.Τ. 11), ένα (∆3.,  Α.Τ. 12) και 
ένα (∆3.,  Α.Τ. 13-35). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ» (ΟΜΑ∆Α 
∆4). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Ε1., 
Α.Τ. 1-12). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 
(ΟΜΑ∆Α Ε2., Α.Τ. 1-9). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Ε3.,  
Α.Τ. 1-5). 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ» (ΟΜΑ∆Α Ε5.,  Α.Τ. 1-9) 
Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΡΕΑΤΙΑ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» (ΟΜΑ∆Α ΣΤ, Α.Τ. 3). 

ΝΑΙ .  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Α-Ζ    
   Κατάλογο (πίνακα) µε τα προσφερόµενα υλικά δίπλα 
στα οποία θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής τους και 
το προσφερόµενο µοντέλο. 

ΝΑΙ .  

   Για κάθε είδος, πλήρες τεχνικό φυλλάδιο του οίκου 
κατασκευής µε σχέδια και περιγραφή στα οποία θα 
αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

ΝΑΙ .  

   Για κάθε είδος, αναλυτική τεχνική περιγραφή στην 
οποία θα αναφέρονται τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους. 

ΝΑΙ .  

   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, 
τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του 
εργοστασίου κατασκευής των προσφερόµενων υλικών. 

ΝΑΙ .  

   Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του 
κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων προϊόντων, 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό, το 

ΝΑΙ .  



οποίο θα αναφέρεται στην κατασκευή των 
συγκεκριµένων προϊόντων. 
   Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο 
νερό των προϊόντων ή των εξαρτηµάτων που τα 
απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό 
οργανισµό 

ΝΑΙ .  

   Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό 
οίκο και τον συµµετέχοντα προµηθευτή. Σε καµία 
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη του 
ενός (1) έτους. 

ΝΑΙ .  

   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα 
προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

ΝΑΙ .  

   Ενδεικτικές βεβαιώσεις οµοίων προµηθειών από 
οργανισµούς ύδρευσης οι οποίες θα αναφέρονται σε 
όµοια µε τα δηµοπρατούµενα προϊόντα. 

ΝΑΙ .  

   Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) 
των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων 
υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
Το φύλλο συµµόρφωσης θα είναι πίνακας στην αριστερή 
στήλη του οποίου θα αναφέρονται οι απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και στη δεξιά στήλη θα δίδεται σαφής 
απάντηση σχετικά µε τη συµµόρφωση ή µη και θα 
αναφέρονται αριθµητικά ή περιφραστικά τα 
προσφερόµενα χαρακτηριστικά που αφορά η 
συγκεκριµένη παράγραφος της προδιαγραφής 

ΝΑΙ .  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Η-Θ    
   Για όσα από τα είδη των Οµάδων Η και Θ παρατίθενται 
τεχνικές περιγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), οι συµµετέχοντες 
πρέπει να υποβάλλουν φυλλάδια / καταλόγους 
(προσπέκτους) µε περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία. 

ΝΑΙ .  

   Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του οίκου 
κατασκευής 

ΝΑΙ .  

   Πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CE) του 
προσφερόµενου είδους (µε τις προδιαγραφές ποιότητας 
και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης) 

ΝΑΙ .  

   Εγγύηση του συµµετέχοντα προµηθευτή και του 
αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Σε καµία περίπτωση η 
εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη του ενός (1) έτους 

ΝΑΙ .  

   Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα 
προσφερόµενα προϊόντα και υλικά είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ .  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ    
   Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα 

ΝΑΙ .  

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    
   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 

ΝΑΙ .  

   Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις 
που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου 
µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 

ΝΑΙ .  



αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 
   Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε 
την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

ΝΑΙ .  

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ    
   Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού 
του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων 
του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία 
τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας). 

ΝΑΙ .  

   Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό ∆.Σ. στο 
οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της 
εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και ο 
εκπρόσωπός τους στο διαγωνισµό. 

ΝΑΙ .  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   Σύµφωνα µε τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της αριθµ. 
22/2016 Μελέτης ∆/νσης Περιβάλλοντος 

ΝΑΙ .  

  


