
1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:26675/16-6-2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής 
της 24ης (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης 

 
Ημερομηνία επίδοσης της 25466 

πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 10/06/2021 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 11 Ιουνίου 2021 
 

Αριθ. απόφασης :  278 
Περίληψη απόφασης : 
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 220/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με 
τίτλο «Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση 
του δημοτικού κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ”» 
 
 
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Σταθούλης Σπυρίδων             Πρόεδρος 
 2) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας Αντιπρόεδρος 
 3) Σαγρής Παναγιώτης             Τακτικό Μέλος 
 4) Παπαδόπουλος Μιχαήλ           Τακτικό Μέλος 
 5) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 
 6) Γώγου Μαρία                    Τακτικό Μέλος 
 7) Μπούρας Βασίλειος             Τακτικό Μέλος 
 8) Μπόγδανος Σπυρίδων           Αναπληρωματικό Μέλος 
 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 320/2019 
Απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη 
εκλέχτηκαν σύμφωνα με την 280/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα οκτώ (8) μέλη 
 
Οι κ.κ. Νικολαράκος Ιωάννης, Καραμέρος Γεώργιος δεν προσήλθαν αν 
και νόμιμα κλήθηκαν. 
 
Αριθ. Θέματος : 13 
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Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται 
στην με   αριθμ. πρωτ. 24700/2021 εισήγηση του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Μελετών της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 
Με την υπ’ αριθμ. 220/2021 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η έγκριση των όρων 
διακήρυξης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
χρήσης ΑΠΕ», προϋπολογισμού μελέτης € 729.093,47 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 19.5.2021, με ΑΔΑΜ 
21PROC008630318 2021-05-19. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίσθηκε η 7.6.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 11.6.2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.. 
 
Επειδή, εκ παραδρομής, στο άρθρ. 22.Ε. της διακήρυξης με τίτλο «Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ετέθη ως 
απαίτηση, η ακόλουθη: 
 

«Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως 
μέλος Ένωσης Οικονομικών Φορέων, λόγω της ενεργειακής 
ιδιαιτερότητας του έργου, οφείλει να διαθέτει σε ισχύ και να εφαρμόζει: 
α) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για 
μελέτη, επίβλεψη και υπηρεσίες συμβούλου ενεργειακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
β) (...), 

γ) Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001: 2011 ή ισοδύναμο, για 
μελέτη, επίβλεψη και υπηρεσίες συμβούλου ενεργειακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

δ) (...)». 

Δηλαδή, ζητείται ISO για μελέτη ενεργειακών έργων, ενώ το αντικείμενο της 
παρούσας διακήρυξης είναι κατασκευαστικές εργασίες κι όχι μελέτη. 

 

Επίσης, στο άρθρ. 23.7 της διακήρυξης με τίτλο «Δικαιολογητικά για πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 
22.Ε» ζητούνται:  

 

«Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ για τα 
κάτωθι συστήματα: 
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α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για 
μελέτη, επίβλεψη και υπηρεσίες συμβούλου ενεργειακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων,  

β) (...) 

γ) Πιστοποιητικό διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2011 ή ισοδύναμο, για 
μελέτη, επίβλεψη και υπηρεσίες συμβούλου ενεργειακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

δ) (...) 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο 
φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή 
αντίστοιχο για τους Διαγωνιζομένους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή». 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1. Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητήριου 
Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ» και 
συγκεκριμένα των άρθρων 22.Ε και 23.7, ως εξής:  
 
«22.E Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
 
Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως 
μέλος Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οφείλει να διαθέτει σε ισχύ και να 
εφαρμόζει: 
α) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, 

γ) Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001: 2011 ή ισοδύναμο, 

δ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναμο». 

και  

«23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε ζητούνται:  

 

Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ για τα κάτωθι 
συστήματα: 

α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,   

β) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο 

γ) Πιστοποιητικό διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2011 ή ισοδύναμο, 
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δ) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά 
OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 
για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 
Διαγωνιζομένους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή». 

 
2. Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ως νέα 
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, ενώ ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 08.07.2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 220/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 
μεταξύ των μελών της με ψήφους  (6) υπέρ, δύο (2)  των κ.κ. Μπούρα 
Βασίλειου, Μπόγδανου Σπυρίδωνα που δήλωσαν παρών, οι οποίες δεν 
προσμετρούνται και ως εκ τούτου 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει για τους λόγου που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης 

1.Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητήριου 
Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ» και 
συγκεκριμένα των άρθρων 22.Ε και 23.7, ως εξής:  
 
«22.E Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
 
Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως 
μέλος Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οφείλει να διαθέτει σε ισχύ και να 
εφαρμόζει: 
α) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, 

γ) Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001: 2011 ή ισοδύναμο, 

δ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναμο». 

και  

«23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε ζητούνται:  
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Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ για τα κάτωθι 
συστήματα: 

α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,   

β) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο 

γ) Πιστοποιητικό διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2011 ή ισοδύναμο, 

δ) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά 
OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 
για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 
Διαγωνιζομένους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή». 

 
2. Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ως νέα 
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, ενώ ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 08.07.2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 220/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 

 

Εκδόθηκε η με αριθμό 278/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 1.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας 

2.Σαγρής Παναγιώτης 
3.Παπαδόπουλος Μιχαήλ 
4.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη 
5.Γώγου Μαρία 
6.Μπούρας Βασίλειος 
7.Μπόγδανος Σπυρίδων 
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