
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 50 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-10-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 32574/26-10-2020 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης  

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων. 

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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      Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την μελέτη ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ προϋπολογισμού 

μελέτης (Α.Μ. 18/2020) 30.868,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι η εν θέματι μελέτη είναι 

εξαιρετικά σημαντική για τη λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου και οι διαδικασίες για την 

εκπόνησή της πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.  

        Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 492η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 

την μελέτη ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 

18/2020) 30.868,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την 

αριθ. 43/405/2020 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 18/2020 μελέτης, ορίστηκε η με 

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και καθορίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνησή της.  Ακολούθως, με την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 29879/2-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού ορίστηκε  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών στις 14-10-2020 από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 45/425/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής.  

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-10-2020 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης  
για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: 

 «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του 

κολυμβητηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση» 

  

ΣΣυυννοοππττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ,,  μμεε  σσφφρρααγγιισσμμέέννεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  κκααιι  μμεε  κκρριιττήήρριιοο  ααννάάθθεεσσηηςς  ττηηνν  ππλλέέοονν  

σσυυμμφφέέρροουυσσαα  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκήή  άάπποοψψηη  ππρροοσσφφοορράά  ββάάσσεειι  ββέέλλττιισσττηηςς  σσχχέέσσηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  --  ττιιμμήήςς  γγιιαα  ττηηνν  

σσύύννααψψηη  δδηημμόόσσιιααςς  σσύύμμββαασσηηςς  εεκκππόόννηησσηηςς  μμεελλέέττηηςς  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΕΕκκππόόννηησσηη  οορριισσττιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  μμεελλέέττηηςς  

εεφφααρρμμοογγήήςς  μμεε  ττίίττλλοο  ΧΧρρήήσσηη  ΑΑννααννεεώώσσιιμμωωνν  ππηηγγώώνν  εεννέέρργγεειιααςς  γγιιαα  ττηη  θθέέρρμμααννσσηη  ττοουυ  ααννοοιικκττοούύ  δδηημμοοττιικκοούύ  

κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΚΚοορρίίννθθοουυ  κκααιι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  μμεε  σσχχεεδδόόνν  μμηηδδεεννιικκήή  εεννεερργγεειιαακκήή  

κκααττααννάάλλωωσσηη»»  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  2244..889944,,1177  €€  ((χχωωρρίίςς  ΦΦΠΠΑΑ))..  
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Στην Κόρινθο την 14.10.2020 ημέρα Τετάρτη. και ώρα  10:00 οι πιο κάτω: 
1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, 
πρόεδρος της επιτροπής 
2. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ7, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, 
τακτικό μέλος και  
3. Σταμάτης Ιερόθεος, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Μ. ΤΕΕ 65870,  εκπρόσωπος ΤΕΕ , τακτικό 
μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με 
τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο Χρήση Ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του 
κολυμβητηρίου  με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση» (υπ΄ αριθ. 45/425/2020 Α.Ο.Ε. περί 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 
29879/2.10.2020 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική 
συνεδρίαση και προβαίνουμε στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης - αξιολόγησης των 
προσφορών.  
 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 4.1). 
 
Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

1 Ένωση Οικονομικών Φορέων «Στυλιανός Α. Βενιέρης – 
Φραγκογιάννης Ι. Γιώργος – IT&KV E.E.» 

31044/14.10.2020 

 
Η φάκελος προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β)  υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ)  υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αρχικά ξεκινούμε με την αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 
σύμφωνα με την διακήρυξη πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Αίτηση συμμετοχής &  β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Αρχικά ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μοναδικού συμμετέχοντα και ειδικότερα την 
αίτηση υποβολής προσφοράς και τα ΤΕΥΔ των μελών της Ένωσης. 
Από τον έλεγχο προκύπτει ότι : 

 Η «IT&KV E.E.» εκ των μελών της ένωσης, είναι εταιρεία χωρίς μελετητικό πτυχίο, για την 
οποία δεν υπάρχει εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και συνεπώς δεν διαθέτει την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης που σχετίζεται και να 
είναι ανάλογη με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 
παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

 Ο «κ. Φραγκογιάννης Ι. Γιώργος» εκ των μελών της ένωσης είναι φυσικό πρόσωπο με 
μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 20 , η εμπειρία του οποίου δεν μπορεί να προσμετρηθεί στην 
συνολική εμπειρία της ένωσης (και είναι απαιτούμενη ως κριτήριο επιλογής της ομάδας μελέτης) 
διότι σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης  απαιτούνται πτυχία μόνο των κατηγοριών 
9 και 14  

 
Συνεπώς η συμμετέχουσα ένωση δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής / δεν πληρεί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και η Ε.Δ. δεν προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής 
της προσφοράς. 
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Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της, η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα 
στη αριθ. 29879/2.10.2020 αναλυτική διακήρυξη και τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 
, παρ. 1α [ .. 1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία 
απέβη άγονη …. είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, …..] εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων,  
 
την έγκριση του παρόντος Πρακτικού και την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
«Εκπόνησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο Χρήση Ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του 
κολυμβητηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση» λόγω απόρριψης της προσφοράς του 
μοναδικού συμμετέχοντα . 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 14-10-2020 πρακτικού και την 

ματαίωση της διαδικασίας του δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29879/2-10-2020 διακήρυξης 

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης, ο οποίος 

κρίνεται άγονος, λόγω απόρριψης της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα Ένωσης 

Οικονομικών Φορέων «Στυλιανός Α. Βενιέρης – Φραγκογιάννης Ι. Γιώργος – IT&KV E.E.». 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με λευκή ψήφο των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Ταγαρά Βασ.) 

 

    Α.- Εγκρίνει το από 14-10-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για 

την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εκπόνησης της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 18/2020) 30.868,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

      Β.- Ματαιώνει τον δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29879/2-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμό για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ προϋπολογισμού 

μελέτης 30.868,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος κρίνεται άγονος, λόγω απόρριψης της 

προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Στυλιανός Α. Βενιέρης – 

Φραγκογιάννης Ι. Γιώργος – IT&KV E.E.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 14-10-
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2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/492/2020. 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-11-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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