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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   152/2020 
 

ΘΕΜΑ  1ο (έκτακτο): Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή μη της διαδικασίας 
                              διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση 
                              της μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής 
                              αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου. 

 
 Στο Λουτράκι σήμερα την 5η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης) 
συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση, 
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα 
κατά του κορωνοϊού), η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 8144/01-06-2020 
πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά 
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή - παρουσία έξι (6), ο κ.  
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Συμμετέχοντες: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 
6.Σταυρόπουλος Κων/νος. 
 
Μη συμμετέχοντες: 1.Γεωργίου Αθανάσιος. 
 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος "Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή 
μη της διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου", 
έκτακτα ως κατεπείγοντος, καθότι ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Τα μέλη κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Μουζάκη και Σταυρόπουλου) 
αποφάσισαν τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, έκτακτα ως κατεπείγοντος. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
εξής: 
1. Την υπ' αριθ. 14/2020 μελέτη του Τμήματος Η/Μ ΄Εργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος 
ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου" που αφορά την 
οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες 
(με την απαιτούμενη λεπτομέρεια) για την εγκατάσταση γεωθερμίας, με σκοπό την 
θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών - αποδυτηρίων - βοηθητικών χώρων και την 
παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσεως (Ζ.Ν.Χ.), ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά την λειτουργία αυτού, προϋπολογισμού δαπάνης #8.471,50# € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 
2. Τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 64-7413.003 του 
σκέλους των εξόδων του με τίτλο "Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος 
ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου" έχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #8.471,50# €. 
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3. Την με αριθ. πρωτ. 5985/15-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, περί έγκρισης 
της δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης ποσού #8.471,50# €, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-366. 
4. Την υπ΄ αριθ. 105/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΠΟΩΛ3-ΜΛΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 
σχετικής μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και οι όροι διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 
5. Την υπ΄ αριθ. 7822/27-05-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006771785) του εν λόγω 
διαγωνισμού και η ταυτάριθμη Περιληπτική Διακήρυξη (με ΑΔΑ: ΩΨ02ΩΛ3-Δ17) καθώς 
και η εφημερίδα που η τελευταία δημοσιεύτηκε, με ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020. 
6. Το από 04-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης 
προς την Οικονομική Επιτροπή περί ματαίωσης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 
καθότι οι οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς με την προσθήκη της δεύτερης κολυμβητικής δεξαμενής και απαιτείται η 
επανασύνταξη του πινακίου αμοιβής της μελέτης. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 περί ματαίωσης της διαδικασίας. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από 
αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά      Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Μουζάκη και Σταυρόπουλου)  
  
Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης "Οριστική 
μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού δημοτικού 
κολυμβητηρίου Λουτρακίου", σύμφωνα με το από 04-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, καθότι οι οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με 
την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς με την προσθήκη της δεύτερης κολυμβητικής 
δεξαμενής και απαιτείται η επανασύνταξη του πινακίου αμοιβής της μελέτης. 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  152/2020 
 
 

      Ο  Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής                                Σακελλαρίου Αναστάσιος 
 
                                   Παπαθανασίου Αθανάσιος   
         
  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.  Γεώργιος                                   Κορδαλή Σωτηρία 
 
                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος 
                                         
                                                                              Σταυρόπουλος Κων/νος 
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