
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ  

 

1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:  

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΤΔΡΑ - Β’ ΥΑΗ»  

Προϋπολογισμού 675.270,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Υ.Π.Α.) 

 

την Ύδρα την 24η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Σρίτη και ώρα 10.00 π.μ. η 

Επιτροπή Δημοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 146/2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε στο Δημαρχιακό κατάστημα του 

Δήμου Ύδρας (αίθουσα Δημοτικού υμβουλίου), προκειμένου να διενεργήσει την 

δημοπρασία (ανοικτή διαδικασία)  για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή 

του έργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΨΝ 

ΔΗΜΟΤ ΤΔΡΑ – Β’ΥΑΗ», προϋπολογισμού 675.270,00 € (με αναθεώρηση και 

Υ.Π.Α.), η οποία προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3984/2015 διακήρυξη 

του Δημάρχου Ύδρας.  

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

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντα: 

-Αναστασία αμουρκασίδου, Πρόεδρος  

-οφία Φαλά, Αναπλ. Μέλος 

-Ζαχαρούλα Ράππα, Σακτικό 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  

Σην προσφορά 

1 ΜΑ.CON.STRUCTION A.E. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟ 

2 ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΔΗΜΟΘΕΝΗ 
3 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗ -Ι.ΜΟΝΟΓΤΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 

4 Κ/Ξ ΜΗΣΑΚΙΔΗ Β.-ΓΙΑΠΡΟ Ι. ΜΗΣΑΚΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

5 ΗΓΗΣΨΡ Α.Σ.Ε. ΤΝΑΝΙΔΗ ΙΑΨΝ 

6 Λ.Μ.Ν. ΣΕΦΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΝΙΣΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

7 ΟΛΤΜΠΙΟ Α.Σ.Ε. ΝΑΝΟ ΙΨΑΝΝΗ 

8 ΕΤΡΤΘΜΟ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

9 
Κ/Ξ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ -Ι. 
ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟ 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 

10 ΚΑΜΑΡΙΨΣΗ Α.Σ.Ε.Ε. ΙΑΑΚΙΔΗ ΙΑΑΚ 

11 
Κ/Ξ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-Π. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΨΣΟΤ 

ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

12 P & C DEVELOPMENT S.A. 
ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟ 
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 

13 ΜΠΕΡΣΟΔΟΤΛΟ  Α.Σ.Ε. ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

Η επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την παραλαβή των φακέλων των 

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

πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου. Μετά την 

πάροδο 2-3 λεπτών η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Η 

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. 

τη 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. 

τη 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 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΜΕΗ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΩΝ 

ΣΙΜΩΝ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ 

(Σοις εκατό) 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 

1 
29795/ 28-09-2018 

2η ΟΙΚ., 1η Η/Μ    
ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΔΗΜΟΘΕΝΗ 

αράντα έξι και 

δέκα οκτώ  46,18% 

2 
5900/ 30-06-16 

3η ΟΙΚ., 3η Η/Μ 
ΟΛΤΜΠΙΟ Α.Σ.Ε. 

Σριάντα τρία και 

σαράντα ένα 33,41% 

3 

11138/ 24-11-2017 

     2η ΟΔΟ  

Κ/Ξ Ι. ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ –  

Ι.  ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ 

Σριάντα δύο και 

είκοσι 32,20% 

20790/ 04-09-2017 

1η Η/Μ    

4 
23047/ 29-07-2016 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
ΜΠΕΡΣΟΔΟΤΛΟ  Α.Σ.Ε. Σριάντα 30,00% 

5 
18719/ 30-06-2016  

3η ΟΙΚ., 3η Η/Μ 
ΚΑΜΑΡΙΨΣΗ Α.Σ.Ε.Ε. 

Είκοσι δύο και  

είκοσι 22,20% 

6 

 

  18287/ 17-10-2017 

     2η  ΟΙΚ., 2η Η/Μ 

ΕΤΡΤΘΜΟ –  

Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ 
Ε.Ε. Είκοσι δύο 22,00% 

7 
21794/ 24-07-2018  

    3η ΟΙΚ., 3η Η/Μ 
ΗΓΗΣΨΡ Α.Σ.Ε. Είκοσι ένα 21,00% 

8 
19172/ 04-09-2017 

6η ΟΙΚ., 6η Η/Μ 
P & C DEVELOPMENT S.A. 

Είκοσι και 

πενήντα εννέα 20,59% 

9 
20945/ 13-02-2018 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
Λ.Μ.Ν. ΣΕΦΝΙΚΗ & 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Δέκα εννέα 19,00% 

10 
25827/ 25-11-2016 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
ΜΑ.CON.STRUCTION A.E. 

Δέκα επτά και 

εβδομήντα οκτώ  17,78% 

11 
28183/ 15-07-2016 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
Κ.ΑΔΑΜΙΔΗ -Ι.ΜΟΝΟΓΤΙΟ Δέκα έξι και δύο 16,02% 

12 

12643/ 12-04-2016 
2η ΟΙΚ. 

Κ/Ξ ΜΗΣΑΚΙΔΗ Β.-ΓΙΑΠΡΟ 
Ι. 

Δέκα πέντε και 
είκοσι  15,20% 

1025/ 17-02-2016 
2η Η/Μ 

13 

28951/ 30-06-2017 
2η ΟΙΚ. 

Κ/Ξ Ε.ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - Π.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΨΣΟΤ 

Δέκα και δέκα 
οκτώ 10,18% 

21979/ 29-11-2015 
1η Η/Μ 

 

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. τη 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 τις εννέα (9) από τις Δέκα τρεις (13) 

προσφορές, απορρίπτοντας τις προσφορές προσφορές των: 

 

Α. ΜΑ.CON.STRUCTION A.E., διότι σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 του 

άρθρου 15 της Διακήρυξης “Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, δεν 

γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 330 ημερών, από την 

ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ.1 α) του Ν.4281/2014 και άρθρο 

24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 

19/10/2016”. Η επιχείρηση προσκόμισε εγγυητική επιστολή με χρόνο 

ισχύος 310 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Β. ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ, διότι σύμφωνα με την παράγραφο 

15.3 του άρθρου 15 της Διακήρυξης “Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 

δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 330 ημερών, 

από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ.1 α) του Ν.4281/2014 

και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 

μέχρι 19/10/2016”. Η επιχείρηση προσκόμισε εγγυητική επιστολή με 

χρόνο ισχύος 310 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Γ. Κ/Ξ Ι. ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ – ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ι., διότι σύμφωνα με την 

παράγραφο 15.3 του άρθρου 15 της Διακήρυξης “Οι εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής, δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 330 

ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ.1 α) του 

Ν.4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν 

ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19/10/2016”. Η επιχείρηση προσκόμισε 

εγγυητική επιστολή με χρόνο ισχύος 310 ημερών από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Δ.  ΚΑΜΑΡΙΨΣΗ Α.Σ.Ε.Ε., διότι σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 του άρθρου 

15 της Διακήρυξης “Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, δεν γίνονται 

δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 330 ημερών, από την 

ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ.1 α) του Ν.4281/2014 και άρθρο 



24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 

19/10/2016”. Η επιχείρηση προσκόμισε εγγυητική επιστολή με χρόνο 

ισχύος 310 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Ακολούθως, κατήρτισε πίνακα διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν παραδεκτές ως κατωτέρω: 

Α/Α ΜΕΕΠ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΜΕΗ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΩΝ 
ΣΙΜΩΝ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ 
(Σοις εκατό) 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 

1 
5900/ 30-06-16 
3η ΟΙΚ., 3η Η/Μ 

ΟΛΤΜΠΙΟ Α.Σ.Ε. 

Σριάντα τρία και 

σαράντα ένα 33,41% 

2 
23047/ 29-07-2016  

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
ΜΠΕΡΣΟΔΟΤΛΟ  Α.Σ.Ε. Σριάντα 30,00% 

3 

 

  18287/ 17-10-2017 

     2η  ΟΙΚ., 2η Η/Μ 

ΕΤΡΤΘΜΟ –  

Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ 
Ε.Ε. Είκοσι δύο 22,00% 

4 
21794/ 24-07-2018  

    3η ΟΙΚ., 3η Η/Μ 
ΗΓΗΣΨΡ Α.Σ.Ε. Είκοσι ένα 21,00% 

5 
19172/ 04-09-2017 

6η ΟΙΚ., 6η Η/Μ 
P & C DEVELOPMENT S.A. 

Είκοσι και 

πενήντα εννέα 20,59% 

6 
20945/ 13-02-2018 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
Λ.Μ.Ν. ΣΕΦΝΙΚΗ & 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Δέκα εννέα 19,00% 

7 
28183/ 15-07-2016 

2η ΟΙΚ., 2η Η/Μ 
Κ.ΑΔΑΜΙΔΗ -Ι.ΜΟΝΟΓΤΙΟ Δέκα έξι και δύο 16,02% 

8 

12643/ 12-04-2016 
2η ΟΙΚ. 

Κ/Ξ ΜΗΣΑΚΙΔΗ Β.-ΓΙΑΠΡΟ 
Ι. 

Δέκα πέντε και 
είκοσι  15,20% 

1025/ 17-02-2016 
2η Η/Μ 

9 

28951/ 30-06-2017 
2η ΟΙΚ. 

Κ/Ξ Ε.ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - Π.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΨΣΟΤ 

Δέκα και δέκα 
οκτώ 10,18% 

21979/ 29-11-2015 
1η Η/Μ 

 

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

Ε.Σ.Α.Α/ΣΜΕΔΕ και στα πιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητα των κατατιθέμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων. Μετά τα απαντητικά έγγραφα με αριθμούς: 

 Σο από 25-11-2015 έγγραφο της Εθνικής Tράπεζας (Κηφισιάς) με το οποίο 

βεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας  ‘‘ΟΛΤΜΠΙΟ 

Α.Σ.Ε.’’. 



 Σο από 26-11-2015 έγγραφο της Εθνικής Tράπεζας (Χυχικού) με το οποίο 

βεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας  ‘‘Λ.Μ.Ν. 

ΣΕΦΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’ 

 Σο από 26-11-2015 έγγραφο του Ε.Σ.Α.Α.-ΣΜΕΔΕ ΒΟΛΟΤ με το οποίο 

βεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας  

‘‘ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ’’. 

 Σο από 26-11-2015 έγγραφο του Ε.Σ.Α.Α.-ΣΜΕΔΕ ΦΑΛΚΙΔΑ με το οποίο 

βεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας  

‘‘ΚΑΜΑΡΙΨΣΗ Α.Σ.Ε.Ε.’’. 

 

βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των κατατεθειμένων εγγυητικών 

επιστολών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια 

την Επιχείρηση «ΟΛΤΜΠΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «ΟΛΤΜΠΙΟ ΑΣΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,41% . 

Σο 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. 

την 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,   04/12/2015 
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