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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 3
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 25-1-2021
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

μέσω

τηλεδιάσκεψης,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

άρθρου

1,

παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1809/21-1-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,
πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και
αναπληρωματικά), 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 ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) μέλη
και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
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Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 23η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 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 (Α.Μ.
18/2020) 30.868,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» επισημαίνει στα μέλη της Επιτροπής πως
η ακριβής εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 30.969,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κι
όχι στα 30.868,77€, που εκ παραδρομής αναγράφεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης.
Ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 51/515/2020 απόφασή της, με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της αριθμ. 18/2020 τροποποιημένης 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,

και με την αριθμ. πρωτ.

40017/31-12-2020 διακήρυξη διαγωνισμού ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών στις 14-1-2021 από την αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 44/425/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-1-2021 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»
Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την
σύναψη δημόσιας 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» προϋπολογισμού 24.975,59 € (χωρίς ΦΠΑ).
Στην Κόρινθο την 14.01.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
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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.
40017/31.12.2020 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
1
Ένωση Οικονομικών Φορέων «IT&KV E.E. / Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»

Αριθμός Πρωτ.
1038/14.01.2021

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 (άρθρο 20.2) 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, τα οποία είναι σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης. Διαπιστώνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια των άρθρων 17 & 18 της
αναλυτικής διακήρυξης καθώς και τα κριτήρια επιλογής (του άρθρου 19 της αναλυτικής
διακήρυξης): καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα & πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μοναδικού συμμετέχοντα,
κρίθηκαν πλήρη, προβαίνουμε στην αποσφράγιση της τεχνικής του προσφοράς.
Ο υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” , σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, θα πρέπει να
περιλαμβάνει :
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.
Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης
της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλοτροφοδότηση των
μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών
για την παραγωγή της μελέτης.
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γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της
περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία
για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με
αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των
διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τους όρους των
άρθρων 21.1 και 21.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

2

3

Κριτήριο 1 :
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και
των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης
Συγκεκριμένα βαθμολογούνται :
1. η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της
μελέτης
2. η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και
ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν προβλημάτων
3. η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που
υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση των τυχόν
προβλημάτων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 30%
Κριτήριο 2 :
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας
εκπόνησης της μελέτης όπως προκύπτει από την Πρόταση
Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα :
1. Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς
εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονομικός φορέας.
2. Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών
διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της μελέτης.
3. Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η
αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος σε
συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 30%
Κριτήριο 3 : Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και
αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως
προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση
Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του
συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη
Συνοχή της Ομάδας Μελέτης και συγκεκριμένα:
1. Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας
μελέτης.
2. Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που
χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή
περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση
προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της
ομάδας.
3. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης
δομής του οργανογράμματος, για την εκπόνηση της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«IT&KV E.E./Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

100

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ

100
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μελέτης.
4. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης
ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, σε σχέση με τα
προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 40%

Συνολική Βαθμολόγηση της Προσφοράς , Β ΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 = 100
Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα πληρεί του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τέλος η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρούμε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
μοναδικού συμμετέχοντα, η οποία φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί και η οποία κρίνεται
αποδεκτή :
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Άρθρο ΓΕΝ.4

Ανθρωποημέρες

21

300,00

6.300,00

2

Άρθρο ΓΕΝ.4

Ανθρωποημέρες

30

300,00

9.000,00

3

Άρθρο ΓΕΝ.4

Μελέτη Μηχανολογική
(Κατηγορία 9)
Ενεργειακή μελέτη
(Κατηγορία 14)
Γεωλογική,
Υδρογεωλογική,
Γεωφυσική μελέτη
(Κατηγορία 20)

Ανθρωποημέρες

8

300,00

2.400,00

Σύνολο 1:
Συντελεστής τκ
Σύνολο 2 :
Απρόβλεπτα 15% :
Σύνολο 3 :
ΦΠΑ 24 %
Γενικό σύνολο :

17.700,00
1,227
21.717,90
3.257,69
24.975,59
5.994,14
30.969,73

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων την ανάθεση
της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «IT&KV E.E. / Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.» .
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 14-1-2021 πρακτικού και την
ανάδειξη της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «IT&KV E.E. / Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με ποσό προσφοράς
24.975,59€ χωρίς Φ.Π.Α. και στα 30.969,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 141-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού.
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

ΑΔΑ: 96ΗΔΩΛ7-2ΑΧ

Α.- Εγκρίνει το από 14-1-2021 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 εκτιμώμενης
αξίας 30.969,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την ένωση οικονομικών φορέων
με την επωνυμία «IT&KV E.E. / Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς
24.975,59€ χωρίς Φ.Π.Α. και στα 30.969,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται στο από 14-1-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/23/2021.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-1-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

