
                                                            ΑΔΑ: 6Υ5ΔΩ9Φ-Β1Ψ 

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     

 1 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

  ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών (Νο1 Νο2α & Νο2β) 
του  συνοπτικού  διαγωνισμού «Εκπόνηση 
Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση 
Μελετών)» 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :102 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
Σήμερα 23η Ιουνίου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 -12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας 
του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 6628/18-06-2021 πρόσκλησης 
του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του 
Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 
του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ OXI 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/


                                                            ΑΔΑ: 6Υ5ΔΩ9Φ-Β1Ψ 

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     

 2 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση 
και έθεσε υπόψη του σώματος: 

 το αριθμ. πρωτ. 6428/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Σας αποστέλλουμε τα πρακτικά (Νο1 Νο2α & Νο2β)  που αφορούν  την αποσφράγιση των    φακέλων 
δικαιολογητικών  συμμετοχής και των  τεχνικών  προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό  
διαγωνισμό  με τίτλο  «“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“» και παρακαλούμε για την 
λήψη  σχετικής  απόφασης . » 

 το από 26-03-2021 Πρακτικό (Νο 1) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I 
Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο 1  
Α ν ά δ ε ι ξ η ς  Α ν α δ ό χ ο υ  τ ο υ  σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  

“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“  

Πρόγραμμα Φιλόδημος II 
CPV 71320000-7 
ΚΑ: 7413.0017 

Στη Δάφνη και στο Δημαρχείο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 26η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 μ.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας 
“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II) η οποία ορίσθηκε με 
την υπ’ αριθ.: 185/24-11-2020 απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνο Κουτσαύτη, Μηχ. Μηχ. Βασιλική Βόγκλη, Γεωπόνο 

Βασιλική Καζάντζα, Αρχ. Μηχ. Στυλιανό Κουρεμένο, Μηχ. Μηχ.  

Βασιλική Ανταράκη, Γεωπόνο Φωτεινή Τράμπαρη, Αρχ. Μηχ. 

για την αξιολόγηση των προσφορών της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και 
μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση 
Μελετών)“ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 60/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, την με αριθ.: 79/03-07-2020 
απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας και την με αριθ.: 206/28-12-2020 απόφαση 
Ο.Ε. έγκρισης όρων διακήρυξης της ως άνω μελέτης. 
Ειδικότερα η αποσφράγιση των προσφορών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης ήτοι οι φάκελοι 
των προσφορών μονογραφήθηκαν και ελέγχθηκαν ως προς την προθεσμία κατάθεσής τους και κρίθηκαν 
αποδεκτοί. 
Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν και αποσφραγίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης ως εξής:     

α/α Επωνυμία Συμμετέχοντα Α.Π. 

1. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 3352/12-03-2021 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. 

3410/12-03-2021 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της διακήρυξης και κατέγραψε τα ακόλουθα: 

α/α Επωνυμία Συμμετέχοντα Τ.Ε.ΥΔ. 

1. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΓΚΥΡΟ 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΥΡΟ 
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Ε.Π.Ε. 

και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τους αντίστοιχους όρους της διακήρυξης και επομένως 
γίνονται  α π ο δ ε κ τ ο ί .   
Στη συνέχεια η επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση» 

 το από 17-05-2021 Πρακτικό (Νο 2α) της διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I 
Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο 2 α  
Α ν ά δ ε ι ξ η ς  Α ν α δ ό χ ο υ  τ ο υ  σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  

“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“  

Πρόγραμμα Φιλόδημος II 
CPV 71320000-7 
ΚΑ: 7413.0017 

Στη Δάφνη και στο Δημαρχείο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 17η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 μ.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας 
“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II) η οποία ορίσθηκε με 
την υπ’ αριθ.: 185/24-11-2020 απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνο Κουτσαύτη, Μηχ. Μηχ. Βασιλική Βόγκλη, Γεωπόνο 

Βασιλική Καζάντζα, Αρχ. Μηχ. Στυλιανό Κουρεμένο, Μηχ. Μηχ.  

Βασιλική Ανταράκη, Γεωπόνο Φωτεινή Τράμπαρη, Αρχ. Μηχ. 

για την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση 
μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I 
Εκπόνηση Μελετών)“ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 60/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με 
αριθ.: 79/03-07-2020 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας και την με αριθ.: 
206/28-12-2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων διακήρυξης της ως άνω μελέτης. 
   Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και ήλεγξε τις προσφορές των 
συμμετεχόντων, μετα από λεπτομερή έλεγχο των Tεχνικών Προσφορών διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.” πληροί τις προδιαγραφές 
που έχουν περιγράφει στην μελέτη.  

2. Στην τεχνική προσφορά της εταιρίας “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε διαπίστωσε 
ότι, δεν αναφέρεται ρητά η συμβατική υποχρέωση του μελετητή όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 
3 του τεύχους των τεχνικών δεδομένων 

<< ….. ο Μελετητής της κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης) θα εκπονήσει/επικαιροποίηση (βλ. 
άρθρο 1) τις Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα 
απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  σύμφωνα 
με την κείμενη Νομοθεσία. Συμβατική Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η επικαιροποιηση των υφιστάμενων 
σχεδίων και μελετών σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, καθώς και η πλήρης αποτύπωση των 
ελεγχόμενων χώρων, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίων, ή διαφορών από την υφιστάμενη κατάσταση.>> 
     Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αποφάσισε να διατυπώσει ερώτημα προς τον συμμετέχοντα 
“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε” σύμφωνα με το άρθρο  
7 της διακήρυξης, στον δεύτερο  συμμετέχοντα “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε” » 

 το από 08-06-2021 Πρακτικό (Νο 2β) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I 
Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο 2 β  
Α ν ά δ ε ι ξ η ς  Α ν α δ ό χ ο υ  τ ο υ  σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  

“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“  

Πρόγραμμα Φιλόδημος II 
CPV 71320000-7 
ΚΑ: 7413.0017 
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Στη Δάφνη και στο Δημαρχείο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 8η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 
μ.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση 
Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα Φιλόδημος II) η οποία ορίσθηκε με την υπ’ 
αριθ.: 185/24-11-2020 απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνο Κουτσαύτη, Μηχ. Μηχ. Βασιλική Βόγκλη, Γεωπόνο 

Βασιλική Καζάντζα, Αρχ. Μηχ. Στυλιανό Κουρεμένο, Μηχ. Μηχ.  

Βασιλική Ανταράκη, Γεωπόνο Φωτεινή Τράμπαρη, Αρχ. Μηχ. 

και σε συνέχεια της από 17/05/2021 συνεδρίασης, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης 
και βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση 
μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I 
Εκπόνηση Μελετών)“ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 60/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με 
αριθ.: 79/03-07-2020 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας και την με αριθ.: 
206/28-12-2020 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων διακήρυξης της ως άνω μελέτης. 
    Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το με αριθ. πρωτ.: 9092/07-06-2021 απαντητικό έγγραφο της 
συμμετέχουσα εταιρεία “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε”  

Αποφασίζει 
Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας “ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε από την συνέχεια του 
διαγωνισμού,  διότι δεν πληροί την συμβατική υποχρέωση του μελετητή όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 
3 του τεύχους των τεχνικών δεδομένων.  
Σύμφωνα με την απάντηση της εταιρίας απαιτείται επιπλέον κόστος για την επικαιροποίηση των 
υφιστάμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων είτε σύνταξη των ελλείψεών τους από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου. 
Εν συνεχεία έγινε η βαθμολόγηση της Τεχνική Προσφοράς της εταιρίας “ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.” 

   

α/α 

Επωνυμία Συμμετέχοντα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  Κ1 Κ2 Κ3 

1. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 95% 98% 95% 

 ΤΥΠΟΣ: ΤΠ= σ1*Κ1+σ2*Κ2+σ3*Κ3= 

25*98+50*95+25*95=9575 

ΣΥΝΟΛΟ=95,75% 

Ακολούθως αποστέλλει το παρόν πρακτικό καθώς και τα λοιπά πρακτικά στην οικονομική επιτροπή για την 
λήψη σχετικής απόφασης.» 

Για τούτο σας παρακαλώ όπως εγκρίνουμε τα πρακτικά Νο 1, Νο 2α  και Νο2β  της κατά Νόμο 
επιτροπής και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων.   

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις 

των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα 
του αριθμ. πρωτ. 6428/2021 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας, των από 26/03/2021 (Νο1) , 17/05/2021 
(Νο2α) και 08/06/2021 (Νο2β)  Πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“ (Πρόγραμμα 
Φιλόδημος II), των αριθμ. 79, 185 και 206/2020 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος, του αριθμ. 
πρωτ. 9092/2021 απαντητικού εγγράφου, των  οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν, της 60/2020 
μελέτης, του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α),  του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον 
Ν.4625/2019 και ισχύει, του Ν.4735/2020,  μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και, 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1/26-03-2021 (αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και έλεγχος 
δικαιολογητικών) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας  
“Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“. 
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Β) Αποδέχεται τη συνέχιση του παραπάνω συνοπτικού διαγωνισμού με τις κάτωθι επιχειρήσεις 
δεδομένου ότι πληρούν τους αντίστοιχους όρους της διακήρυξης.  

 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
Γ) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2α/17-05-2021 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)» για αποσφράγιση 
και λεπτομερή έλεγχο των Τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων επιχειρήσεων 
Δ) Εγκρίνει τη διατύπωση ερωτήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης, προς τον συμμετέχοντα  
«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε» δεδομένου ότι η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν αναφέρεται 
ρητά η συμβατική υποχρέωση του μελετητή όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 του τεύχους των 
τεχνικών δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2β/2021. 
Ε)Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2β/08-06-2021, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“. 
Ζ) Απορρίπτει την προσφορά της Εταιρείας  «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε» από την 
συνέχεια του διαγωνισμού,  δεδομένου ότι δεν πληροί την συμβατική υποχρέωση του μελετητή όπως αυτή 
περιγράφεται στο άρθρο 3 του τεύχους των τεχνικών δεδομένων, σύμφωνα με το αριθμ. Νο2β/2021 
πρακτικό. 

ΣΤ) Εγκρίνει τη συνέχιση του παραπάνω συνοπτικού διαγωνισμού με την εταιρεία ΑΛΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική προσφορά και του Νο2β/2021 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού. 

 α/α Επωνυμία Συμμετέχοντα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  Κ1 Κ2 Κ3 

1. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 95% 98% 95% 

 ΤΥΠΟΣ: ΤΠ= σ1*Κ1+σ2*Κ2+σ3*Κ3= 25*98+50*95+25*95=9575 ΣΥΝΟΛΟ=95,75% 

Σημειώνεται ότι: 
Τα Νο 1/2021 Νο2α/2021 και Νο2β/2021 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας “Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση Μελετών)“ αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
              
 
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


