
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 01/04 /2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ : - 8415-                                                             
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29 & 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληρ. Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
                                                                                
             ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Με την υπ’ αριθ. 26/07.03.2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση της συντήρησης και 
επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού και η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας   . 
 
 Έτσι στις 23.03.2016 , η επιτροπή συνήλθε  για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών  και συνέταξε το πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας , 
σύµφωνα µε το οποίο καταγράφηκαν οι ακόλουθες τιµές συµπ/νου ΦΠΑ: 
 
 
 

 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

1 1. ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

 

22677 63.350,43 14.570,60 77.921,03 

2 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,ΣΩΤΗΡ

ΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

23286 53.272,92 12.252,77 65.525,69 

3 ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ

,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

22796 65.853,21 15.146,24 80.999,44 

4 ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚ

ΟΣ  

 

23076 57.162,58 13.147,39 70.309,97 

 
 
  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/1980 και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 



 
 
  Ι) Η έγκριση του πρακτικού No 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού 
 
  
 II) Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού, αντί του συνολικού ποσού των 65.525,69€ 
συµπ/νου ΦΠΑ ,στον ∆εληγιάννη Σωτήριο. 
 
 
 

             Η Αντιδήµαρχος  
 
 
 

                    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό Νο 2  του εν λόγω διαγωνισµού. 
        2) Οικονοµικές Προσφορές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αγιος Στέφανος  29-03-2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αριθµ. Πρωτ.  
   

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

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

 
Στον  Άγιο Στέφανο, σήµερα 23-03-2016, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30µµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ. 
143/2045 απόφαση Οικονοµικήες Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  18020  ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ’ αριθ. Πρωτ. 30831/2188/2-11-2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη 
«Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού» 
προϋπολογισµού 90.000,00 € συµπ. ΦΠΑ.  
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Σταΐικος Θεόδωρος 
 

 

2.  Μέλος Βαφειάδου Τούλα - 
Ευστρατία 

 

 

3. Μέλος Χαράλαµπος Μυλωνάς  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη «Συντήρηση και 
επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού»» προϋπολογισµού 
90.000,00 € συµπ. ΦΠΑ  παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 18020. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 20/11/2015 και 
ώρα 15:00, η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών καθορίστηκε  µε 
την 26/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (6075_17 και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 18020 και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές ήταν 
χαρακτηρισµένες από το σύστηµα ως «κλειδωµένες» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί πέντε(5) 
προσφορές. 
 
 
 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 

προσφοράς  



 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 

προσφοράς  

1 HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 

20/11/2015 14:21:38  

 

2 2. ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

 

20/11/2015 12:48:22  

 

3 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

20/11/2015 06:34:47  

 

4 ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

18/11/2015 23:45:51  

 

5 ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚΟΣ  

 

20/11/2015 14:40:50  

 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια  η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος 
τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου α) να 
προχωρήσει τον αποκλεισµό της εταιρίας «HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύµφωνα µε 
την 26/2016 ΑΟΕ και β) να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές , των υπολοίπων εταιριών. 
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές». 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συµµετέχοντες 
οικονοµικοί φορείς  είχαν προσφέρει τα ακόλουθα ποσά: 
 
 

 

 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

1 3. ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

 

22677 63.350,43 14.570,60 77.921,03 

2 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,ΣΩΤΗΡΙΟ

Σ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

23286 53.272,92 12.252,77 65.525,69 

3 ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,Α

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

22796 65.853,21 15.146,24 80.999,44 

4 ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚΟΣ  

 

23076 57.162,58 13.147,39 70.309,97 

 

 

 

Μετά την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 



1) τις προσφορές των προµηθευτών,  

2)  την  αριθ. πρωτ. 30831/2188/2-11-2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου και ειδικά τoν υποφακέλο 

«Οικονοµική προσφορά» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 9 της υπ’αριθµ 30831/2015 διακήρυξης. 

3) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν 3463/09 

 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση  του διαγωνισµού για τη  «Συντήρηση και 

επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών πόσιµου νερού» στην εταιρία 

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, µε α/α προσφορά συστήµατος 23286,  για το ποσό των 

65.525,69  € συµπ/νου ΦΠΑ 23%.  

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν  πρακτικό. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα  

 

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

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Σταΐικος Θεόδωρος 

Βαφειάδου Τούλα - Ευστρατία 

 

Χαράλαµπος Μυλωνάς 

 
Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   
 
 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 
Επωνυµία Προµηθευτή: ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

Α/Α Συστήµατος: 18020 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ. ∆ΙΑΚ.30831/2.11.2015 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧΑΝ. 

ΕΓΚΑΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Αριθµός Προσφοράς: 22677 

 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  Supplier_Offer_Value_201115_si
gned.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα . 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

ΝΑΙ NAI Συνηµµένα αρχεία: 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην 
οποία καταχωρείται το σύνολο της προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ . Στην συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 
σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για την 
αντίστοιχη υπηρεσία. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, δηλαδή και 
έντυπη προσφορά , σε µορφή pdf. 

 

 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 45259000-7  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Απροσ
διόρισ. 

1 63350.434 63.350,43 23 14.570,60 77.921,03 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 63.350,43  14.570,60 77.921,03 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 63.350,43 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ. 

 
Επωνυµία Προµηθευτή: ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α/Α Συστήµατος: 18020 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ. ∆ΙΑΚ.30831/2.11.2015 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. 

ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧΑΝ. ΕΓΚΑΤ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Αριθµός Προσφοράς: 23286 
 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf 

ΟΧΙ 

Συστηµικη οικονοµικη 
προσφορα 

 e-οικονοµικη.pdf ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού 
φορέα . 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην 
οποία καταχωρείται το σύνολο της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ . 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς 
του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως 
τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη 
υπηρεσία. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
δηλαδή και έντυπη προσφορά , σε µορφή pdf. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ
. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 45259000-7  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧΑ
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ
ΩΝ 

Απροσδι
όρισ. 

1 53272.92 53.272,92 23 12.252,77 65.525,69 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 53.272,92  12.252,77 65.525,69 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 53.272,92 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ  
ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ. 

 
Επωνυµία Προµηθευτή: ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Α/Α Συστήµατος: 18020 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ. ∆ΙΑΚ.30831/2.11.2015 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧΑΝ. 



ΕΓΚΑΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Αριθµός Προσφοράς: 22796 

 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Supplier_Offer_Value_181115.
pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα . 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην οποία 
καταχωρείται το σύνολο της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ . Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη υπηρεσία. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, δηλαδή και 
έντυπη προσφορά , σε µορφή pdf. 

ΝΑΙ NAI NAI 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 45259000-7  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Απρ
οσδι
όρισ. 

1 65853.207 65.853,21 23 15.146,2
4 

80.999,44 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.853,21  15.146,2
4 

80.999,44 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 65.853,21 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ. 



 
Επωνυµία Προµηθευτή: ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚΟΣ 

Α/Α Συστήµατος: 18020 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΑΡ. ∆ΙΑΚ.30831/2.11.2015 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧΑΝ. 

ΕΓΚΑΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Αριθµός Προσφοράς: 23076 

 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 OIK_ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού 
φορέα . 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην 
οποία καταχωρείται το σύνολο της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ . 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη υπηρεσία. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
δηλαδή και έντυπη προσφορά , σε µορφή pdf. 

ΝΑΙ ΝΑΙ . 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

Α/Α Α/Α 

Γραµ
. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 45259000-7  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Απροσ
διόρισ. 

1 57162.58 57.162,58 23 13.147,39 70.309,97 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 57.162,58  13.147,39 70.309,97 



 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 57.162,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΕΥΡΩ 
και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ. 

 
 

 
 
 


