
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ (ΚΑΣΤΡΟ ΜΙΑΟΥΛΗ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»  

Προϋπολογισμού 69.650,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Στην Ύδρα την 19η Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. η 

Επιτροπή Δημοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε στο Δημαρχιακό κατάστημα 

του Δήμου Ύδρας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να 

διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την 

κατασκευή του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ 

(ΚΑΣΤΡΟ ΜΙΑΟΥΛΗ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», προϋπολογισμού 

69.650,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), η οποία προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1243/2016 διακήρυξη του Δημάρχου Ύδρας.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντα: 

-Μιχαήλ Παπαχατζής, Πρόεδρος 

-Ευάγγελος Παύλου, Τακτικό Μέλος 

-Σταματίνα Δηλαβέρη, Τακτικό Μέλος 

Αρχομένης της συνεδριάσεως κλήθηκαν οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος 

στο διαγωνισμό για να δώσουν τις προσφορές τους. 

Παρουσιάστηκαν κατά σειρά, οι κατωτέρω αναφερόμενοι διαγωνιζόμενοι 

και κατέθεσαν το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο 

φάκελο προσφοράς, στους οποίους αναγραφόταν ο τίτλος του έργου, η 

επωνυμία τους και η διεύθυνσή τους και επί των οποίων η Επιτροπή 

Δημοπρασίας κατέγραψε τον αύξοντα αριθμό επιδόσεως. 



Κατά την παραλαβή του κάθε φακέλου προσφοράς, η επιτροπή 

διαγωνισμού κατέγραψε την επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης και τα 

στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό 

ταυτότητας) και καταχώρησε αυτούς ως κατωτέρω: 

Α/Α Εργοληπτική επιχείρηση 

Πρόσωπο που 

υπέβαλε την 

προσφορά 

Αριθμός 

Ταυτότητας 

1. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ Ιωάννης Νάνος ΑΜ 050427 

2. ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Βασίλειος Πανανάκης Χ 673764 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την παραλαβή των φακέλων των 

προσφορών όλων των διαγωνιζομένων και αφού είχε επέλθει η ώρα 10:00 π.μ, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου. Μετά 

την πάροδο 2-3 λεπτών ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των 

προσφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την 

υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς 

προσφορές και έλαβε αρνητική απάντηση, η οποία υπάρχει εγγράφως και στο 

φάκελο της δημοπρασίας. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε στον πίνακα δικαιολογητικών 

συμμετοχής (συνημμένος πίνακας) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (χωρίς να ελέγξει το νομότυπο ή 

την πληρότητα τους) και τα μονοέγραψε. 

Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

γράφτηκε δε πάνω σε αυτές από την Επιτροπή ο ίδιος αύξων αριθμός της 

κατάθεσης των αντιστοίχων φακέλων, τις μονοέγραψε, και ανακοίνωσε τα επί 

μέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Η επιτροπή διαγωνισμού σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.δ της διακήρυξης 

προέβη στο λογιστικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, 

εφάρμοσε σύμφωνα με το άρθρο 4.1.ζ της διακήρυξης τον έλεγχο ομαλότητας 

και καταχώρησε αυτές στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας 

(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά): 



Α/Α ΜΕΕΠ/Τάξεις 
Εργοληπτική 

επιχείρηση 

Έκπτωση επί 

των τιμών του 

τιμολογίου 

Έκπτωση 

Τεκμαρτή 

1 2η Τάξη 

Υδραυλικά 

ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΑΤΕ 

Α. 40% 40% 

Β. 40% 

2 3η Τάξη 

Υδραυλικά 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ Α. 29% 29,39% 

Β. 30% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προέβη σε έλεγχο για την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων και την εκπλήρωση των όρων που τέθηκαν με 

τη διακήρυξη, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια έλεγξε 

το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά.  

Μετά τον έλεγχο όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης καθώς και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η 

επιτροπή διαγωνισμού έκρινε παραδεκτές όλες τις προσφορές.   

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προχώρησε στην αποστολή εγγράφων προς το 

Ε.Τ.Α.Α/ΤΣΜΕΔΕ και στα Πιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητα των κατατιθέμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων. Μετά τα απαντητικά έγγραφα με ημερομηνία: 

1.19/4/2016 από την Εθνική –Κατάστημα Κηφισιάς (141) 

2.19-4-2016 αρ.πρωτ.44781 βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. 

βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των κατατεθειμένων 

εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα ανακηρύσσει 

προσωρινή μειοδότρια την Επιχείρηση «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», η οποία 

προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 40% . 

Το παρόν πρακτικό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Ύδρας και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 

(www.ydra.gov.gr) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Κατά του παρόντος 

πρακτικού επιτρέπονται ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης, 

εντός πέντε (5) ημερών από την ως άνω ανάρτηση. 

http://www.ydra.gov.gr/


Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. θα διαβιβάσει το 

πρακτικό αυτό στην Προϊστάμενη Αρχή, μαζί με γνωμοδότηση επί των 

ενστάσεων, η οποία και θα τις εκδικάσει και θα αποφασίσει επί του 

αποτελέσματος. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. 

ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το παρόν πρακτικό στην Προϊστάμενη 

Αρχή για την έγκριση του τελικού αποτελέσματος. 

Ύδρα, 19/4/2016 

 

Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη 

 

Παπαχατζής Μιχαήλ       Παύλου Ευ. 

          Δηλαβέρη Στ. 

            

  

 


