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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 & ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση, 
της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου 
(Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence 
(www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ.11ηΠρ./11ηΣυν./6991/15-3-2023 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.  
   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Χατζησαββίδη 
Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου 
Αγγελική, τακτικό μέλος, 3) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο τακτικό μέλος 4) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος 
και 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Αλατσίδου Ελένη, Χατζή 
Ελένη, Τσομπάνογλου Φώτιος, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ,  11ηΠρ./11ηΣυν./6991/15-3-2023πρόσκληση του Προέδρου. 

 
Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι διότι με την με αριθμό 277/2023 απόφαση 
της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) 1ο Κλιμάκιο, ζητείται η συμμόρφωση της 
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επίμαχης απόφασης και εν συνεχεία η έγγραφη 
ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)  για τις ενέργειές μας , έως τις 22/3/2023.  
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αποδέχονται οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ που αφορά: Έγκριση του 4ου πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας». 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 6966/14-3-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήματος Μελετών & Κατασκευής Έργων, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση – 
Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας»  και σε 
συνέχεια  της με αριθμό 277/ 2023 απόφασης του 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ), η  Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε και συνέταξε το 4ο Πρακτικό ως εξής :  
  

« ΤΕΤΑΡΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 277/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
«Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού 141.096,37€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Την  20η  Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Δευτέρα κοινοποιήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας 
Ιωνίας Αττικής, η με αριθμό 277/2023 απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) 
1Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ, με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το περιεχόμενό 
της ως  άνω  απόφασης,  έπειτα  από  προδικαστική  προσφυγή  της 
«ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την οποία 
ζήτησε την ακύρωση της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής με αριθμό 472/13-12-
2022.  
Με την με αριθμό 472/13-12/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής η ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ, αποκλείστηκε από το διαγωνισμό:  
   
«…Επειδή, κατά την Διακήρυξη, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τίθεται ως προϋπόθεση (πρβλ. άρθρο 
19.3.β) «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: κάθε προσφέρων μελετητής πρέπει να έχει συνάψει την 
τελευταία τριετία (2019-2021) κατ’ ελάχιστο μία παρόμοια σύμβαση εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας, η 
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οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον αριθμό σχολικών μονάδων ίσο με το 40%, αυτών που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι ίσο με 20 σχολικές μονάδες, η οποία σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί και 
παραληφθεί», εμπειρία (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), η οποία οφείλει να αποδεικνύεται για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης.  
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι με την εν λόγω βεβαίωση δεν αποδεικνύεται η ζητούμενη εμπειρία του 
οικονομικού φορέα και με την ως άνω βεβαίωση του Δήμου Εδεσσας, πλην του γεγονότος ότι δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η ολοκλήρωση και παραλαβή της σύμβασης που μνημονεύει, αφορά χρόνο μεταγενέστερο του 
χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης και κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εμπειρία δεν αποδεικνύεται ότι 
συνέτρεχε στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα μέχρι την ως άνω δημοσίευση, απορρίπτει τη συμμετοχή 
του φορέα, με συνέπεια να καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου (πρβλ. άρθρο 5.δ.iii ) η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής (υπ ‘ αρ. 148120/02.6.2022 ΤΜΕΔΕ)».   
  
 Με την ανωτέρω 277/2023 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, στις σκέψεις 10 και 11, δέχεται ότι: «Από το κανονιστικό 
πλαίσιο της Διακήρυξης και συγκεκριμένα από το άρθρο 19.3.β’, όπως διασαφηνίστηκε με την διευκρίνιση της 
αναθέτουσας αρχής με ημερομηνία 27/5/2022, προκύπτει ότι, για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, 
οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να επικαλεστούν εμπειρία από μία τουλάχιστον σύμβαση με τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) να έχει συναφθεί εντός της τριετίας 2019 έως 2021, με δυνατότητα να είναι ενεργή κατά τον 
χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι να έχει εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά, μέχρι τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, β) να έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, γ) να αφορά σε τουλάχιστον 
είκοσι (20) σχολικές μονάδες, δ) η σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί … ενόψει του άρθρου 22 
της Διακήρυξης, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δεν πληρούται το επίμαχο κριτήριο 
επιλογής κατά το κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο». Ενόψει των ανωτέρω, στις σκέψεις 15 και 16 αντίστοιχα: 
απορρίπτει τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας «ότι, βάσει της διευκρίνησης της αναθέτουσας αρχής με 
ημερομηνία 24/5/2022, γίνεται δεκτή και εμπειρία από «ενεργές» συμβάσεις, ήτοι, συμβάσεις που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και παραλειφθεί, οπότε θα χαρακτηρίζονταν «εκκαθαρισμένες»…, διότι από τον όρο 19.3.β’ της 
Διακήρυξης και τη διευκρίνιση της αναθέτουσας αρχής με ημερομηνία 27/5/2022 προκύπτει ότι, για την 
πλήρωση του επίμαχου κριτηρίου επιλογής, απαιτείτο να έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί οι κρίσιμες 
μελέτες, ήτοι μελέτες πυροπροστασίας για τουλάχιστον είκοσι (20) σχολικές μονάδες, έστω και εάν η σύμβαση 
εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού», και αποδέχεται ότι «..το επίμαχο 
κριτήριο εμπειρίας δεν απαιτείτο από το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού να πληρούται κατά τον χρόνο 
δημοσίευσης της Διακήρυξης, όπως εσφαλμένα και σε αντίθεση με τους προπαρατεθέντες ρητούς όρους της 
Διακήρυξης, έκριναν τα όργανα της αναθέτουσας αρχής». Καταλήγοντας ότι «πρέπει να ακυρωθεί η 
προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής τόσο κατά το μέρος του αποκλεισμού της προσφεύγουσας 
με την προπαρατεθείσα μη νόμιμη αιτιολογία όσο και κατά την επακόλουθη συνέπεια της κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.».  
  
 Σε συμμόρφωση, λοιπόν με την ανωτέρω 227/2023 σκέψη 16 της απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η Επιτροπή 
αποφαίνεται ότι, το κρίσιμο χρονικό σημείο της πλήρωσης του άρθρου 19.3.β΄, σύμφωνα  με το άρθρο 22 της 
διακήρυξης, είναι ο χρόνος υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα. Κατά συνέπεια το προσκομιζόμενο 
έγγραφο 15.356 / 22.11.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εδεσσας με θέμα 
«Συνοπτικός έλεγχος πληρότητας και επάρκειας των επιμέρους τμημάτων της μελέτης «Εκπόνηση μελετών 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εδεσσας», το οποίο υπέβαλε η ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, - για την παραδεκτή συμμετοχή στον 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 19.3.β της διακήρυξης, αλλά  και κριτήριο επιλογής - ως απόδειξη εμπειρίας 
στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, αφορά σε χρόνο κατά πολύ μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής 
της προσφοράς της, ήτοι 06-06-2022.   

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει:  
α)  Ακυρώνει τη συμμετοχή του φορέα με την επωνυμία «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με  δ. τ. ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στη 
διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της μελέτης του θέματος, λόγω μη υποβολής βεβαίωσης του άρθρου 19.3.β΄, 
κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς υποβολής προσφοράς, στην οποία θα πρέπει να προκύπτει, ότι έχουν 
ολοκληρωθεί και παραληφθεί μελέτες πυροπροστασίας για τουλάχιστον είκοσι (20) σχολικές μονάδες,  

β)  Με βάση την κατάταξη των προσφορών, να αναδείξει  τον  οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. του ΙΩΑΝΝΗ» ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού.  

Το  παρόν 4ο Πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.  
 Ο Πρόεδρος Νικόλαος Γιοβάνης  

Τα  μέλη  Κόνιαρη Μαγδαληνή  Καρλής Νικόλαος  Καλλιάρας Απόστολος »  
           Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την ανάθεση της μελέτης «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».                
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 Αφού άκουσε τον Πρόεδρο. 
 Αφού έλαβε υπόψη της,  
 την υπ’αριθμ.6966/2023 εισήγηση με την επισυναπτόμενη διακήρυξη, 
 το 4ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού , 
 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 6966/2023 εισήγηση. 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
α)  Ακυρώνει τη συμμετοχή του φορέα με την επωνυμία «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με  δ. τ. ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στη 
διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της μελέτης του θέματος, λόγω μη υποβολής βεβαίωσης του άρθρου 19.3.β΄, 
κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς, στην οποία θα πρέπει να προκύπτει, ότι έχουν ολοκληρωθεί και 
παραληφθεί μελέτες πυροπροστασίας για τουλάχιστον είκοσι (20) σχολικές μονάδες,  

β)  αναδεικνύει με βάση την κατάταξη των προσφορών, τον  οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. του ΙΩΑΝΝΗ» ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού.  

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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