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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4/2020
EKTAKTHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  12/2020

Θέμα  1o ΗΔ :   «  Μετάθεση  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  που

υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΒΛΥΧΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑΣ (Β ΦΑΣΗ ΒΛΥΧΟΣ- ΠΛΑΚΕΣ ΒΛΥΧΟΥ) »

Σήμερα την  28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα

12.00΄ ,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε δημόσια,  έκτακτη

συνεδρίαση στο Δήμο Ύδρας με  την υπ’ αριθ.  210 από 28  Ιανουαρίου   2020,

πρόσκληση που επιδόθηκε  σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.75

του Ν. 3852/2010  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα. 
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  επτά 

( 7 ) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4).

Παρόντες Απόντες
Κουκουδάκης Γεώργιος Καραμήτσος Εμμανουήλ
Μπελεγρής Ιωάννης Μαρκαντώνης Παναγιώτης
Μαυρομάτη Αναστασία Αναστόπουλος Κων.(σε αργία)
Κάτσικα Μαρία

Η υπάλληλος του  Δήμου Δηλαβέρη Σταματίνα παραβρέθηκε για την τήρηση των 
πρακτικών. Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα ΗΔ 
έθεσε υπόψη των μελών  τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΙΒΕΩΗΞ-ΕΤΔ



Με  την  υπ’  αριθμ.  4592/2019  διακήρυξη  του  Δήμου  Ύδρας,  προκηρύχθηκε

συνοπτικός  διαγωνισμός  για  το  έργο  «ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ  –  ΒΛΥΧΟΣ  ΣΤΗ

ΝΗΣΟ ΥΔΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ ΒΛΥΧΟΣ – ΠΛΑΚΕΣ ΒΛΥΧΟΥ)», με εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης  59.992,99 ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ.  Καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  των

προσφορών και ημερομηνία αποσφράγισης τους ορίσθηκε η 21/1/2020 και ώρα 11:00

πμ.

Κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, συνεδρίασε

στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων η Επιτροπή

Διαγωνισμού, η οποία μας απέστειλε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού. Στο Πρακτικό

αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η Επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:

Αρχομένης  της  συνεδριάσεως  στις  10:30  π.μ.  κλήθηκαν  οι  επιθυμούντες  να

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για να δώσουν τις προσφορές τους.

Παρουσιάστηκαν  κατά  σειρά,  τρεις  (3)  διαγωνιζόμενοι  οι  οποίοι  κατέθεσαν

σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, η Επιτροπή Δημοπρασίας κατέγραψε την επωνυμία

της  εργοληπτικής  επιχείρησης  και  τα  στοιχεία  του  προσώπου  που  τον  υπέβαλλε

(ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας) τους μονόγραψε και καταχώρησε αυτούς ως

κατωτέρω:

1. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ε.Δ.Ε.

2. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

3. ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ολοκλήρωσε  την  παραλαβή  των  φακέλων  των

προσφορών και στις 11:00 π.μ, η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού διεμήνυσε τη

λήξη του χρόνου. Μετά από αναμονή 2-3 λεπτών κηρύχθηκε η λήξη της παραλαβής

των προσφορών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε κατόπιν, με

την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ύδρας (Αναθέτουσα Αρχή) για να διαπιστώσει

αν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/16

και έλαβε  θετική απάντηση.  Το πρωτόκολλο του Δήμου Ύδρας κατατέθηκε στις  21-

01-2020 μία προσφορά με την επωνυμία “ΣΧΕΤΑΚΗΣ Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.” η οποία

έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 118/21-01-2020.

Κατόπιν  τούτου  δεν  κατέστη  δυνατή  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  με  την

αυθημερόν,   σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, αποσφράγιση του συνόλου των

φακέλων προσφοράς.

Μετά τα ανωτέρω, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1.α του

άρθρου 98 του Ν. 4412/16 και οι προσφορές που κατατέθηκαν, καθώς και αυτή

που  θα  φτάσει  στα  χέρια  της  Επιτροπής  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  θα

φυλαχθούν μέχρι τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης που θα ορισθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή».
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ΄όψη τις κείμενες διατάξεις:

1. τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1α του Ν.4412/2016 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

3. το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Μεταθέτει την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν για τον

συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ – ΒΛΥΧΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ

ΥΔΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ ΒΛΥΧΟΣ – ΠΛΑΚΕΣ ΒΛΥΧΟΥ)»,  και ορίζει νέα ημερομηνία και

ώρα αποσφράγισής τους την Τρίτη 11/2/2020 και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Πειραιώς  και  Νήσων (Αιγάλεω 5 & Κάστορος,

Πειραιάς), ότε και όπου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η  απόφαση  αυτή  θα  κοινοποιηθεί  εγγράφως,  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο

(φαξ, email κλπ), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,

σε όσους οικονομικούς φoρείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και θα αναρτηθεί

στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας (www  .  ydra  .  gov  .  gr), σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Ο  Πρόεδρος Τα Μέλη

Κουκουδάκης Γεώργιος             Μπελεγρής Ιωάννης
Μαυρομάτη Αναστασία
Κάτσικα Μαρία

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος Ύδρας

Κουκουδάκης Γεώργιος

http://www.ydra.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΙΒΕΩΗΞ-ΕΤΔ
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