
 

Αριθμός Πρακτικού 17 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  9-4-2020 

 

    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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 9η Απριλίου 

2020, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00-11:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από 

τηv υπ' αριθμ. 10612/8-4-2020 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. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βας., 7)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ.. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.)», διότι οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής και ο σχετικός φάκελος που θα τις συνοδεύει, 

πρέπει να αποσταλούν άμεσα και εμπρόθεσμα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 

η προθεσμία για αποστολή των σχετικών στοιχείων από το Δήμο μας είναι δεκαήμερη και εκπνέει 
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άμεσα. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 152η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί 

προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 18/304/2018 απόφασή της, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της αρ. 26/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον 

ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 14-09-2018.  Δυνάμει της απόφασης αυτής εκδόθηκε η 

με αριθμό 25577/31-07-2018 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων.  Ο διαγωνισμός 

έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785.  

Ακολούθως, με την αριθμ. 5/20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α)εγκρίθηκαν τα α)από 

20-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, 

και β)από 28-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 

επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, (Β)αποκλείστηκαν - απορρίφθηκαν από τον 

διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 109728 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» 

της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως 

άνω διαγωνισμού και 2)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-

2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, 

(Γ)έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για το Τμήμα 2 «Είδη 

οπωροπωλείου» και το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 

25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω 

διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

συστήματος τον αριθμό 110471 για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» 

της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως 

άνω διαγωνισμού, οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών, (Δ)ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού 

προμήθειας οι 1)οικονομικός φορέας με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» 
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με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών του 

Τμήματος 2 «Είδη οπωροπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της 

με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 1% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.662,91€ πλέον 

Φ.Π.Α. και τα 56.119,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 2)οικονομικός φορέα με την επωνυμία 

«ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον 

αριθμό 110471 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης 

διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, με συνολικό ποσό 

προσφοράς τα 61.709,10€ πλέον Φ.Π.Α. και τα 76.519,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

(Ε)κηρύχθηκε άγονος ο εν θέματι διαγωνισμός για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 

25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου ματαιώθηκε για τα είδη του τμήματος  αυτού, (ΣΤ)ορίστηκε η 

επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών του 

Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της με αρ. 26/2018 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δημοπρατούμενου 

προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 616.170,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση του Τμήματος 1 «Είδη παντοπωλείου» της 

εν λόγω προμήθειας και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού 

διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Κατόπιν, με την αριθμ. 13/107/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διατυπώθηκαν οι απόψεις 

του Δήμου επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. κατά Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

60785 στις 18-03-2019, κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-

2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με  αριθμό 5/20/2019 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ 
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(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Επί της ως άνω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η με 

αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., με την οποία έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή 

και ακύρωσε την με αριθμό 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   

Ακολούθως, με την αριθμ. 163/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή (Α)συμμορφώθηκε με τα 

οριζόμενα στην με αριθμό 422/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) – 8ο Κλιμάκιο, (Β)ενέκρινε τα α)από 18-04-2019, τροποποιημένο σύμφωνα με την με 

αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 18-04-2019, 

τροποποιημένο σύμφωνα με την με αριθμό 422/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν 

θέματι διαγωνισμού, (Γ)απέρριψε από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 

109728 για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης 

διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού και 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110471 για 

το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 

διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, 

(Δ)αποδέχτηκε την προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301 για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού 

και συγκεκριμένα για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου», για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» και 

για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 

διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία 

προχώρησε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, και 

(Ε)ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς 

συστήματος τον αριθμό 110301 για την προμήθεια των ειδών α)του Τμήματος 1 «Είδη 

παντοπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 

μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

534.633,21€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 613.022,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β)του Τμήματος 2 

«Είδη οπωροπωλείου» της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 

26/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, για το οποίο η προσφορά του, υπολογιζόμενη με 

ποσοστό έκπτωσης 1% επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 49.662,93€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 56.119,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

γ)του Τμήματος 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» 

της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης του ως 

άνω διαγωνισμού, για το οποίο η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 73.480,20€ 

πλέον Φ.Π.Α. και στα 91.115,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
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  Ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών του εν λόγω διαγωνισμού 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κλήθηκε με το αριθμ. 16804/14-5-2019 έγγραφο του 

Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Εν συνεχεία, με την αριθμ. 20/228/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διατυπώθηκαν οι 

απόψεις του Δήμου επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 60785 στις 17-05-2019 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 

τον αριθμό 596/20-05-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με  αριθμό 

17/163/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τροποποιημένων, δυνάμει της 

με αριθμό 422/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Επί της ως 

άνω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 685/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) – 1ο Κλιμάκιο, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την αριθμ. 33/371/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος αιτήθηκε στους οικονομικούς 

φορείς με τις επωνυμίες KORINTHIAN PALACE A.E. και ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. (CLUB NEON), συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785, την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους 

στον ως άνω διαγωνισμό κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και τις 14-01-2020 και την αντίστοιχη 

παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον ως άνω διαγωνισμό 

κατά τέσσερις (4) μήνες επιπλέον της λήξη της, και οι ως άνω οικονομικοί φορείς προχώρησαν στις 

αντίστοιχες παρατάσεις. 

Στη συνέχεια, με την αριθμ. 2/9/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος αιτήθηκε στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE A.E., συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 

μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60785, την παράταση του χρόνου ισχύος της 
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προσφοράς του στον ως άνω διαγωνισμό κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 14-7-2020 και την 

αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στον ως άνω 

διαγωνισμό κατά έξι (6) μήνες επιπλέον της λήξη της, ήτοι έως και τις 14-8-2020 και ο οικονομικός 

φορέας προχώρησε στην αντίστοιχη παράταση. 

 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. (CLUB NEON) άσκησε την με αριθμό καταχώρησης ΑΜ21/30-4-2019 αίτηση αναστολής – 

ασφαλιστικών μέτρων κατά 1)της με αριθμό 422/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., με την οποία έκανε 

δεκτή την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-2019 προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά Δήμου 

Κορινθίων και κατά της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και ακύρωσε 

την με αριθμό 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2)του Δήμου Κορινθίων και 3)της 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E..  Επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής – ασφαλιστικών 

μέτρων εκδόθηκε η με αριθμό N27/2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, που έκανε 

δεκτή την αίτηση αναστολής και ανέστειλε την εκτέλεση της με αριθμό 422/2019 απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθησομένης σχετικής αίτησης ακύρωσης, 

γεγονός που είχε σαν συνέπεια την αναστολή των όποιων διαδικασιών του Δήμου Κορινθίων για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.   

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (CLUB 

NEON) κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης την με αριθμό Δ.Π.55/12-12-2019 

δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της με αριθμό καταχώρησης ΑΚ76/11-7-

2019 ως άνω αναφερομένης αίτησης ακύρωσης.  Η εν λόγω παραίτηση γνωστοποιήθηκε στο 

Δήμο Κορινθίων στις 16-12-2019 με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45448/16-12-2019 αίτηση του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E..  

 

Με την αριθμ. 7/50/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α)δεν εγκρίθηκε το από 30-5-2019 

πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του 

εν θέματι διαγωνισμού, (Β)δεν ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και δεν 

κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εν θέματι προμήθεια στον προσωρινό ανάδοχο 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς συστήματος τον αριθμό 110301, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς η 

ανακήρυξη αναδόχου και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια των ειδών της 

αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης για τον ως 
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άνω διαγωνισμό στον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο, δεν κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο Κορινθίων 

από οικονομική άποψη, καθώς το ποσό κατακύρωσης – προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό ανά τμήμα ως εξής: 

-Για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-

2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – 

προφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 534.633,21€ προ ΦΠΑ έναντι του αντίστοιχου 

ποσού των 537.564,47€ του προϋπολογισμού της μελέτης,  

-Για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-

2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – 

προσφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 49.662,93€ προ ΦΠΑ, υπολογίζοντας ποσοστό 

έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης (η έκπτωση ποσοστού 1% δίνεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, βάσει της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού) έναντι του 

αντίστοιχου ποσού των 50.163,61€ του προϋπολογισμού της μελέτης, και  

-Για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με 

αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – προσφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 

73.480,20€ προ ΦΠΑ έναντι του αντίστοιχου ποσού των 73.480,20€ του προϋπολογισμού της 

μελέτης, δηλαδή μηδενική έκπτωση, και έναντι του αντίστοιχου ποσού των 61.709,10€, που είναι 

το ποσό κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

(CLUB NEON), ο οποίος αναδείχθηκε με την αριθμ. 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κι 

η  οποία ακυρώθηκε με την αριθμ. 422/2019 απόφαση Α.Ε.Π.Π., 

(Γ)ματαιώθηκε ο εν θέματι διαγωνισμός, διότι η επιλεγείσα προσφορά του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 

τον αριθμό 110301, κρίθηκε ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Δήμο Κορινθίων 

διότι: 

-Για το Τμήμα 1 «Είδη παντοπωλείου» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-

2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – 

προφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 534.633,21€ προ ΦΠΑ έναντι του αντίστοιχου 

ποσού των 537.564,47€ του προϋπολογισμού της μελέτης,  

-Για το Τμήμα 2 «Είδη οπωροπωλείου» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-

2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – 

προσφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 49.662,93€ προ ΦΠΑ, υπολογίζοντας ποσοστό 

έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης (η έκπτωση ποσοστού 1% δίνεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
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Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, βάσει της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού) έναντι του 

αντίστοιχου ποσού των 50.163,61€ του προϋπολογισμού της μελέτης, και  

-Για το Τμήμα 3 «Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 25577/31-07-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με 

αριθμ. 26/2018 μελέτης το ποσό κατακύρωσης – προσφορά προσωρινού αναδόχου ανέρχεται στα 

73.480,20€ προ ΦΠΑ έναντι του αντίστοιχου ποσού των 73.480,20€ του προϋπολογισμού της 

μελέτης, δηλαδή μηδενική έκπτωση, και έναντι του αντίστοιχου ποσού των 61.709,10€, που είναι 

το ποσό κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

(CLUB NEON), ο οποίος αναδείχθηκε με την αριθμ. 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κι 

η  οποία ακυρώθηκε με την αριθμ. 422/2019 απόφαση Α.Ε.Π.Π., 

και (Δ)ορίστηκε η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια με σύνταξη νέας 

μελέτης. 

Τέλος με την αριθμ. 8/73/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α)εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6832/25-2-2020 τεχνικής 

έκθεσης του Δήμου Κορινθίων, (Β)ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή 

αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού τεχνικής 

έκθεσης 41.551,23€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι οι συμβατικές ποσότητες της ισχύουσας 

σύμβασης για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων έχουν εξαντληθεί, η μη υπογραφή συμφωνητικού 

για την εν  λόγω προμήθεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου δεδομένης της έγκαιρης 

σύνταξης μελέτης και διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η διακοπή σίτισης των μαθητών 

του Μουσικού Γυμνασίου δεδομένης και της σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, η ανάγκη προμήθειας  ετοίμων γευμάτων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και 

σημαντική, και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την 

ανοιχτή, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, (Γ)εγκρίθηκε το σχέδιο 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες 

1)ΚΟRINTHIAN PALACE CATERING, 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και 

3)ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ – CATERING για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, (Δ)συγκροτήθηκε 

τριμελής επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και (Δ)ορίστηκε πως η 

αξιολόγηση των προσφορών κι η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα KORINTHIAN 
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PALACE CATERING A.E., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του 

διαγωνισμού στις 31-3-2020 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 391/1-4-

2020, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά των α)με αριθμό 7/50/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 

μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β)με αριθμό 8/73/2020 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής περί προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών Μουσικού 

Γυμνασίου Κορίνθου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, το 

από 1-4-2020 έγγραφο της Γραμματείας του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με το οποίο, μεταξύ 

άλλων,  ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής, καθώς και την 

με αριθμό 494/2020 πράξη του Προέδρου του 2ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με την οποία, μεταξύ 

άλλων, ορίζεται χρόνος εξέτασης της προσφυγής η 30-4-2020.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την εισήγησή του ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής επί της εν λόγω 

προσφυγής, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ  
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

( 2ο Κλιμάκιο) 
ΑΠΟΨΕΙΣ  

 
Του Δήμου Κορινθίων νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του κ. Δημάρχου Κορινθίων. 

ΚΑΤΑ  
 
Της με αριθμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 391/1-4-2020 Προδικαστικής Προσφυγής του Οικονομικού φορέα – 
συμμετέχοντα σε διαγωνιστική διαδικασία με την επωνυμία « ΚORINTHIAN PALACE CATERING 
A.E.» νομίμως εκππροσωπουμένης και εδρεύουσας στο Σολωμό Κορινθίας.  
 

ΠΡΟΣ  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/50/21-2-2020  
 8/73/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΏΝ 
 

**********************  
Α. Επί της ασκηθείσης ενώπιον Υμών Προδικαστικής Προσφυγής της Εταιρίας με την 

επωνυμία « ΚΟΡΙΝΤΗΙΑΝ PALACE CATERING A.E.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και κατά 
των με αριθμών 7/50/21-2-2020 και 8/73/2020 προσβαλλομένων αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, λεκτέα  τυγχάνουν τα εξής: 

Α1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο Δήμος Κορινθίων με την με αριθμό 25577/2018 διακήρυξη προκήρυξε Ηλεκτρονικό 

Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 
άποψη που αφορούσε τη «Σύμβαση Προμήθειας Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου, Γάλακτος 
για τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και Ετοίμων Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», διάρκειας  24 μηνών  από την Υπογραφή της Σύμβασης και 
προϋπολογισθείσας Δαπάνης 755.888,16 Ευρώ ( μετά του ΦΠΑ 13% και 24%).  

Ο διαγωνισμός αφορούσε ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ [ Τμήμα 1 είδη Παντοπωλείου), ΤΜΗΜΑ 2 είδη 
Οπωροπωλείου και ΤΜΗΜΑ 3  Γεύματα  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.  
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ΣΥΜΜΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : 
 Η ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ  
 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ « ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΆ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 
 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
 
Α2. Τηρουμένης της διαδικασίας και του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 

τόσο από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων 
Οικονομικών  φορέων και κατά την εξέλιξη αυτής, δια της με αριθμόν 5/20/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για το ΤΜΗΜΑ 1 της διακήρυξης και 
ορίσθηκε η επανάληψη αυτού και για το ΤΜΗΜΑ 3 ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρία « 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή( ΓΑΚ 342/2019) ενώπιον Υμών  κατά της απόφασης 
αυτής, ενώ οι εταιρίες « ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» και « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
άσκησαν παρέμβαση προς διατήρηση της προσβαλλόμενης, πλην όμως με την με αριθμό 
422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε  δεκτή η προσφυγή της  εταιρίας « ΚΟΡΙΝΤΗΙΑΝ PALACE 
CATERING A.E.» δια της οποίας απόφασης η προσφεύγουσα κηρύχθηκε  προσωρινή 
ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού και για τα ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.  

 Η εταιρία « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άσκησε ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και  κατά της ανωτέρω απόφασης αίτηση αναστολής κατά άρθρο 
372 του Ν.4412/2016 επί της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής με την με αριθμό 
Ν27/2019  απόφαση του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.   

 Και ενώ η ανωτέρω εταιρία ασκεί την όπως ορίζει ο Νόμος αίτηση ακύρωσης( αριθμ. καταθ. 
76/2019) προς διατήρηση των συνεπειών της αίτησης αναστολής που κέρδισε με την με αριθμό 
Ν27/2019 απόφαση, όλως ξαφνικώς, ας μας επιτραπεί  η σκέψη αυτή, παραιτείται του 
δικογράφου της αίτησης ακύρωσης με αυτοτελές δικόγραφο που κατέθεσε στο Διοικητικό 
Εφετείο Τρίπολης  την 10-12-2019 δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στην προσφεύγουσα να ισχυρισθεί 
ότι πλέον αναβιώνει η με αριθμόν 422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ στην οποία πρέπει να 
συμμορφωθεί ο Δήμος Κορινθίων.    

Τέλος και για να μην επαναλαμβάνουμε το ιστορικό του διαγωνισμού που ήδη αναπτύσσει 
λεπτομερώς η προσφεύγουσα στην κρινομένη προσφυγή της, υποβάλλει την 23-5-2019 τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης  στην Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν πρόσκλησή της. 

 
Β. Η όλη διαδικασία( ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευση των όρων της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης) ξεκίνησε την 2/8/2018  μέχρι και την λήψη των προσβαλλομένων σήμερα  
αποφάσεων κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών  αφενός διαδικαστικών( εκ της πλευράς της 
Αναθέτουσας Αρχής και των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων)κατά των οποίων η 
προσφεύγουσα άσκησε ενώπιον  Υμών την κρινομένη προσφυγή με την οποία αιτείται την 
ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και την αναστολή της εκτέλεσης αυτών.  

 
Γ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ και της αιτουμένης ακύρωσης των 

προσβαλλομένων αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, λεκτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα: 
Γ1. Στον πρώτο λόγο προσφυγή της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί 

ως αντιβαίνουσα στις αρχές και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 η με αριθμόν 7/50/21-2-20120 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία στο σκεπτικό και 
αποφασιστικό της κατά πλειοψηφία: 

i)  δεν ενέκρινε το από 30-5-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσια σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια 
Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου, Γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και 
Ετοίμων Γευμάτων για τη Σίτιση  Μαθητών  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»,  
προϋπολογισθείσας Δαπάνης 755.888,16 Ευρώ (μετά του ΦΠΑ 13% και 24%).  

ii) Δεν ανακήρυξε ως ανάδοχο και δεν κατακύρωσε το διαγωνισμό στην 
προσφεύγουσα εταιρία, δεδομένου ότι δεν είναι από οικονομική άποψη συμφέρουσα για το Δήμο 
Κορινθίων καθώς το ποσό κατακύρωσης- προσφοράς του προσωρινού αναδόχου όπως αυτό 
διαμορφώνεται για κάθε τμήμα χωριστά του διαγωνισμού και αναλυτικά περιέρχεται στο 
αποφασιστικό της προσβαλλομένης απόφασης και  
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iii) Ματαίωσε το διαγωνισμό διότι η επιλεγείσα προσφορά της προσφεύγουσας είναι μη 
συμφέρουσα για το Δήμο από Οικονομικής άποψης και τέλος  

iv). Όρισε την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με σύνταξη νέας μελέτης  
Η προσφεύγουσα αναφορικά με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση  δεν κάνει 

τίποτε άλλο παρά επιδίδεται σε μια αναφορά των  άρθρων 103 , 104, 105  και 106 του Ν. 
4412/2016.  

Ακολούθως ισχυρίζεται και διατείνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ως το κυρίαρχο 
αποφαινόμενο όργανο δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την  Γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει κατά το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας να αιτιολογήσει τη διαφοροποίησή της αυτή.  

Η Οικονομική Επιτροπή θα έπρεπε και όφειλε να λάβει απόφαση σχετική είτε με την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση του διαγωνισμού κατά τις 
παραγράφους 3,4,5 του άρθρου 103 του Νόμου. 

  Και άρα η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση αποκλίνει από τη Γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού στηριζόμενη σε εσφαλμένη αιτιολογία, ελλιπή και αόριστη κατά τους 
ισχυρισμούς της προσφεύγουσας.  

Θεωρεί επίσης  η προσφεύγουσα προσπαθώντας να αναλύσει και να   δώσει διαφορετικό 
νόημα στις επιμέρους περιπτώσεις του άρθρου 106 του Νόμου που αφορά στην ματαίωση του 
διαγωνισμού, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, δεδομένου ότι αντίκειται  στην αρχή της 
αυτοτέλειας της διαγωνιστικής διαδικασίας καθότι αυτή ( απόφαση) στήριξε την κρίση της  
αποκλειστικά και μόνο στο ζήτημα της οικονομικής μας προσφοράς.  

Επικαλούμενη αποφάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας διατείνεται η προσφεύγουσα ότι η 
Οικονομική Επιτροπή θα έπρεπε να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: ή να ακυρώσει ή να 
ανακαλέσει τη διαδικασία και να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 
διαμορφώνοντας  κρίση  σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένη.  

Ακολούθως θεωρεί η προσφεύγουσα ότι η αναθέτουσα Αρχή δεν ακολούθησε την 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με αποτέλεσμα αφενός  να έρθει σε αντίθεση και με την 
με αριθμό 422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ και αφετέρου να ενεργήσει ενάντια στην αρχή του κράτους 
δικαίου, στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και κυρίως ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.  

Παραβιάζοντας λοιπόν τη διάταξη του άρθρου 106   του Νόμου  η Αναθέτουσα Αρχή  
έσφαλλε σημαντικά προκαλώντας βλάβη στα συμφέροντα της προσφεύγουσας εταιρίας 
προκρίνοντας ως λόγο ματαίωσης το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης που κατά τους ισχυρισμούς της 
δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογητικό λόγο που δικαιολογεί την ματαίωση.  

Σε αντίθετη δε περίπτωση αν η Αναθέτουσα Αρχή  διαπίστωνε κάποια πλημμέλεια, σφάλμα 
ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα έπρεπε να αναμορφώσει το αποτέλεσμά 
της ανάλογα ή να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που προέκυψε το 
σφάλμα.  

Στους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας που αφορούν την πρώτη προσβαλλόμενη 
απόφαση ( 7/50/21-2-2020) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε με γνώμονα το Δημόσιο 
Συμφέρον και εν προκειμένω το συμφέρον των κοινωνικών ομάδων του Δήμου Κορινθίων.  

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κυρίως της Αναθέτουσας Αρχής λήφθηκε με 
γνώμονα τη διασφάλιση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Κινήθηκε με βάση την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και της αρχής της αμεροληψίας που πρέπει να διακρίνει 
κάθε Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να καταλήξει στην ανακήρυξη του προσώπου – μετέχοντος σε 
διαγωνιστική διαδικασία και τελικώς στη σύναψη της σύμβασης.  

Η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με αριθμ. 7/50/21-2020 είναι επαρκώς 
αιτιολογημένη και σαφής. Διαφοροποιήθηκε από την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
διότι έκρινε, αφού μελέτησε τα στοιχεία, ότι η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας και 
μάλιστα με ποσοστό έκπτωσης 1% για το τμήμα 2 του διαγωνισμού και με μηδαμινό ποσοστό 
έκπτωσης για το τρίτο τμήμα του διαγωνισμού είναι επιζήμια για το Δήμο Κορινθίων.  

Είναι μια έκπτωση μηδαμινή και ασήμαντη και καλώς η Οικονομική Επιτροπή 
αποφάσισε την ματαίωσή της και την επαναπροκήρυξή της. 

Εξάλλου το άρθρο 106 παρ. 2δ του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη 
διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει το διαγωνισμό όταν κρίνει ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Η προσφορά της προσφεύγουσας με έκπτωση 1% 
πραγματικά και αληθινά είναι παντελώς επιζήμια για το Δήμο Κορινθίων. Στο σκεπτικό της η 
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προσβαλλόμενη αναφέρει πως διαφοροποιείται το ποσό κατακύρωσης σε κάθε τμήμα του 
διαγωνισμού.  

Είναι πασίδηλο ότι η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας σε καμία περίπτωση δεν 
συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και δεν εκπληρώ νει το σκοπό της ανωτέρω Σύμβασης 
Προμήθειας, όταν μάλιστα υπάρχουν με συναφές αντικείμενο  διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας   αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών  σε πολύ χαμηλότερες τιμές.     
[οράτε αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας 
Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Βόλου που αφορούν προμήθεια Τ.Ε.Β.Α και δη : ΑΔΑ: 
62ΓΖΩ1Ξ- Υ8Β και ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ] αντίστοιχα. 

  
Είναι εύκολο λοιπόν  να προβεί κανείς σε  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ αναφερόμενοι στις προκείμενες εταιρίες  και 
δη: 
  

1/. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 23/2017 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίµων και είδη βασικής υλικής συνδροµής» της 
Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές 
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015- 2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 
5000181). 
ΑΔΑ: 62ΓΖΩ1Ξ-Υ8Β 
 Ενδεικτικές τιμές σύγκρισης: 
- Ελαιόλαδο 1 λίτρου:  
τιμή Δήμου Σαρωνικού: 4,78 €  
τιμή CORINTHIAN: 8,19€  
υπέρβαση: 3,41 €/λίτρο ή +72%!! – Το είδος αυτό για την σύμβαση είναι το μεγαλύτερης 
αξίας, ύψους : 687.960  € πλέον Φ.Π.Α. 
 
 Σκόνη Πλυντηρίου 16-24 μεζούρα 
Τιμή Δήμου Σαρωνικού: 4,50€ 
Τιμή Corinthian: 9,80 € 
υπέρβαση: 5,3 €/συσκ. Ή +118%!!- Το είδος αυτό στην σύμβαση έχει Προϋπολογισμό  : 
48.774  € πλέον Φ.Π.Α. 
======================================================== 
 
2/. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Α.Π. 16122/22.2.2019 
Ενδεικτικές τιμές σύγκρισης: 
- Ελαιόλαδο 1 λίτρου:  
τιμή Δήμου Βόλου: 5,90 €  
τιμή CORINTHIAN: 8,19€  
υπέρβαση: 2,29 €/λίτρο ή +39%!! 
 
- Πάνες 18-30 τεμ. 
Τιμή Δήμου Βόλου: 8,94 € 
Τιμή Corinthian: 12,45 € 
Υπέρβαση: 3,51 €/συσκ. Ή +40% - Το είδος αυτό στην σύμβαση έχει Προϋπολογισμό  : 
47.957  € πλέον Φ.Π.Α. 
 
- Σκόνη Πλυντηρίου 16-24 μεζούρα 
Τιμή Δήμου Βόλου: 3,50€ 
Τιμή Corinthian: 9,80 € 
υπέρβαση: 6,3 €/συσκ. ή +160%!! 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

 

 

 
Και τέλος ερχόμενοι στις ημέτερες διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν Συμβάσεις 
Προμήθειας για ΤΕΒΑ κλπ  προσκομίζουμε και κάνουμε μνεία των ανωτέρω συμβάσεων και 
δη: 
 

* Με την 588/11-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη υπ’ 
αριθμ. 59/2018  προϋπολογισμού 2.381.168,84 € η οποία συντάχθηκε από την Υπηρεσία του 
Δήμου Κορινθίων και αφορούσε  είδη τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης 
5029440 Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-19 του Ε.Π. 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ). 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

                     (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

Eλαιόλαδο: Ποσότητα προμήθειας: 84.000 λίτρα - Προϋπολογισμός: 687.960 € (πλέον ΦΠΑ)

Πάνες: Ποσότητα προμήθειας: 3.852 τεμ. - Προϋπολογισμός: 47.957 € (πλέον ΦΠΑ)

Σκόνη Πλυντηρίου:Ποσότητα προμήθειας: 4.977 τεμ. - Προϋπολογισμός: 48.774 € (πλέον ΦΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LT) ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΑΝΕΣ (18-30 ΤΕΜ.) ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

€ % € % %

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4,78

ΑΔΑ: 62ΓΖΩ1Ξ-Υ8Β

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 5,90 8,94 3,50
ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 4,96

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4,50

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 5,80 2,50

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8,45

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2,49

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ: 5,04 7,73 2,83

8,19 63% 12,45 61% 9,80 246%
CATERING AE

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
(16-24 ΜΕΖ.)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ KORINTHIAN 
PALACE 
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* Με την α/8-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου ορίστηκε διαγωνισμός για 1/11/2018 για 
απορρυπαντικά είδη κλπ προϋπολογισμού 180.816,54 € 

 
 
*Με την αριθμό /26-2-2019 διακήρυξη του Δημάρχου ορίστηκε επαναληπτικός διαγωνισμός για 
21/3/2019 για απορρυπαντικά, πάνες, μωρομάντηλα κλπ προϋπολογισμού 180.816,54 € 
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*Με την 206/21-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού για 2.381.168,84 € επ’ ονόματι ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με 2.043.824,36 € με το ΦΠΑ €. 
 Ταυτόχρονα έγινε δεκτή και η προσφορά της KORINTHIAN PALACΕ CATERING  με 2.358.714,91 
€  ( ΑΔΑ: 6ΩΩ5ΩΛ7-4Λ8). 
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*Με την 274/24-6-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επί της α/14-6-2019 προδικαστικής 
προσφυγής της ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΑΣ ΑΕ κατά της 206/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  
που ανακηρύχθηκε μειοδότης ο ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ , με την οποία απορρίπτει την προσφυγή. (ΑΔΑ: 
68ΟΔΩΛ7-ΞΛΜ) 
*Με την 275/28-6-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επί της α/20-6-2019 προδικαστικής 
προσφυγής της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ κατά της 206/2019 ΑΟΕ  κατά της ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΑΣ , με την 
οποία απορρίπτει την προσφυγή. (ΑΔΑ: ΨΒΨΤΩΛ7-Κ95) 
 
*Με την 352/13-8-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα στην 
KORINTHAN PALACE CATERING  με 2.358.714 € έναντι της εταιρίας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με 
2.043.824,36 Ευρώ  Η διαφορά στην προσφορά ήταν 314.890 Ευρώ.  

Aυτό  συνεπάγεται ότι η προσφεύγουσα με την έκπτωση του 1% κηρύχθηκε ανάδοχος του 
διαγωνισμού ενώ υπήρχε προσφορά σαφώς ευνοικότερη για το Δήμο Κορινθίων της εταιρίας 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ που τελικώς απερρίφθη αν και μειοδότης. 
 
Καθίσταται εμφανές μετά την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων  ότι όταν κάποια οικονομική 
προσφορά έχει ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 1%, όπως ακριβώς προτείνει συνήθως η 
προσφεύγουσα και ταυτόχρονα υπάρχει κατά κάποιο λόγο αύξηση των τιμών των διαφόρων 
προϊόντων, η ζημία για το Δήμο είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στις 
αγορές και σε άλλους Δήμους. 

Σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα με τις εν λόγω διαφορές στις τιμές  ενδεικτικών προϊόντων 
του Δήμου Κορινθίων σε σχέση με άλλους Δήμους και δη: 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ € 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- ΤΙΜΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ελαιόλαδο 1 lit 84.000 777.394 8,19 3,40 ΤΡΙΚΑΛΑ 
4,96 ΦΥΛΗ 
4,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
5 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 
5,40 ΚΑΒΑΛΑ 
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6,13 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στο 
παράλληλο διαγωνισμό για τρόφιμα για 
παιδικούς σταθμούς ,κοινωνικό 
παντοπωλείο κλπ  755.888 € (163/22-
4-2019 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής).  

Φασόλια 500 gr 25.554 36.383 1,26 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Φακές 500 gr 28.218 34.756 1,09 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Ζάχαρη 1 kgr 32.160 39.878 1 0,54 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,65 ΚΑΒΑΛΑ 
0,63 ΔΡΑΜΑ 

Τοματοπολτός 500 
gr 

47.826 53.373 0,90 0,63 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,75 ΚΑΒΑΛΑ 

Γάλα εβαπορέ 400 
ml 

54.000 61.020 1 0,85 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
0,60 ΔΡΑΜΑ 

Πάνες συσκ 18-30 
τμχ 

3.852 59.467 12,45 5,55 ΚΩΣ 
8,94 ΒΟΛΟΣ 
0,13 ΤΡΙΚΑΛΑ 
8,45 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
2,96 ΚΑΒΑΛΑ 
5,80 ΔΡΑΜΑ 

Μωρομάντηλα 
συσκ 50 τμχ 

12.600 26.560 1,70 0,94 ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,90 ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
0,01 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,90 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Υγρό πιάτων συσκ 
400-500 ml 

11.586 22.268 1,55 0,50 ΠΕΡΙΦ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,53 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,65 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,60 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,60 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Σκόνη πλυντηρίου 
συσκ 16-24 μεζ 

4.977 60.480 9,80 2,24 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
3,52 ΠΕΡΙΦ ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2,49 ΛΑΡΙΣΑ 
3,50 ΒΟΛΟΣ 
1,50 ΚΑΒΑΛΑ 
2,50 ΔΡΑΜΑ 

Οδοντόκρεμα 9.996 27.888 2,25 1,20 ΛΑΜΙΑ 
0,71 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,89 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1,10 ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1,20 ΚΩΣ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 

Οδοντόβουρτσα 15.000 55.800 3 1,35 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1,58 ΛΑΡΙΣΑ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 
1,10 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
1,30 ΔΡΑΜΑ 

  
Όλα κατατείνουν στην διαφορά που υπάρχει στις τιμές των προϊόντων στις διακηρύξεις του 

Δήμου μας με αυτές άλλων Δήμων οι οποίες είναι σχεδόν πάντα αυξητικές.  
Τέλος και αναφορικά με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι η Αναθέτουσα  Αρχή, 

δύναται να μην προχωρήσει στην ματαίωση του διαγωνισμού, αλλά αν διαπιστώσει ότι έχει 
εμφιλοχωρήσει σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που παρατηρήθηκε το Σφάλμα.  

Να θέσουμε υπόψιν Σας στο σημείο αυτό ότι ακόμα και αν αυτό συνέβαινε και θα έπρεπε να 
επιστρέψει η διαδικασία και να ελεγχθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, αυτή θα αποφάσιζε και θα 
συντασσόταν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι αυταπόδεικτο και πασίδηλο ότι η 
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οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας ουδόλως και επ ουδενί είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 
Τουναντίον επιβαρύνει αυτόν ακόμα περισσότερο και τον ζημιώνει υπέρμετρα.  

Ορθώς λοιπόν και σύννομα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με την πρώτη  
προσβαλλόμενη απόφαση τη ματαίωση του Διαγωνισμού. 

Και για τον λόγο αυτό η Υμετέρα Αρχή θα πρέπει να απορρίψει την προσφυγή ως 
προς την πρώτη με αριθμό 7/50/21-2-2-2020 προσβαλλομένη απόφαση. 

Γ2. Ως προς την δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(8/73/2020) η προσφεύγουσα θεωρεί αυτή άκυρη δεδομένου ότι  με την ματαίωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας  από την Αναθέτουσα Αρχή όπως αυτή αναλύεται στο 
αποφασιστικό της πρώτης προσβαλλόμενης κατέστη αδύνατη η σύναψη της σύμβασης και 
η κατ΄εξακολούθηση σίτιση των μαθητών αδύνατη, αφού η δεύτερη προσβαλλόμενη έχει 
αντικείμενο που ευρίσκεται σε συνάρτηση με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση. 
  Η προσβαλλόμενη απόφαση  αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον 
ενδεικτικό προυπολογισμό της με αριθμ. 6832/2020 τεχνικής έκθεσης και στον ορισμό  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση επί τη βάσει των άρθρων  και 32Α του Ν. 
4412/2016 και έγκρισης του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις τρείς 
αναφερόμενες στην απόφαση συμμετέχουσες εταιρίες. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
λήφθηκε κατά πλειοψηφία και στο σκεπτικό της ανέλυσε εκτενώς τους λόγους που την οδήγησαν σε 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

Δεν τίθεται θέμα κλειστής διαδικασίας χωρίς ευρεία ενημέρωση των τυχόν  ενδιαφερομένων 
όπως εξέφρασε η μειοψηφία κατά τη συνεδρίαση της 26-2-2020.  

Εξέφρασε η Οικονομική Επιτροπή ότι η ανάγκη προμήθειας ετοίμων γευμάτων στο Μουσικό 
Σχολείο Δήμου Κορινθίων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική και άρα η προσφυγή στη 
διαδικασία που ευθέως ορίζει το άρθρο 32 και 32Α του Νόμου δεν καταλείπουν αμφιβολία για την 
ορθότητα και το σύννομο της προσβαλλομένης απόφασης.  

Κατά συνέπεια η κρινομένη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, αναληθής 
απαράδεκτη και καταχρηστική και ως προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση  

 
                                              Κόρινθος 6-4-2020  
                                         Για την Οικονομική Επιτροπή 
                                                Ο Πρόεδρος  

 
 
  Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής 

προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING 

Α.Ε., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγησή του. 

  Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσαν γραπτώς πως 

διαφωνούν με την ως άνω διατύπωση απόψεων κι επιπλέον δήλωσαν τα εξής: «Εμμένω στην ίδια 

θέση, όπως διατυπώθηκε στην προηγουμένη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που 

μειοψήφησα στην ακύρωση του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  Ο διαγωνισμός έπρεπε να είχε 

σήμερα  συμβασιοποιηθεί.  Διαφωνώ και σήμερα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, διότι 

αν δεν είχαμε καταργήσει τον  διαγωνισμό θα υπήρχαν σήμερα ποσότητες τροφίμων και ειδών 

παντοπωλείου για διανομή στους ωφελούμενους.  Η ανάγκη για επιλογή της  διαδικασίας της 

απευθείας ανάθεσης δημιουργήθηκε τεχνητά και εσκεμμένα από την Δημοτική Αρχή, η οποία 

καθυστέρησε να φέρει το θέμα στην οικονομική επιτροπή επί μήνες». 

  Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, και Σταυρέλης 

δήλωσαν γραπτώς πως συμφωνούν με την ως άνω διατύπωση απόψεων. 
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     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, το 

από 1-4-2020 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π., πράξη Προέδρου 2ου κλιμακίου ΑΕΠΠ), 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

 

   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την  

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 

χώρο του διαγωνισμού στις 31-3-2020 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 

391/1-4-2020, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά των α)με αριθμό 7/50/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 

μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β)με αριθμό 8/73/2020 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής περί προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών Μουσικού 

Γυμνασίου Κορίνθου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως 

κάτωθι: 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

( 2ο Κλιμάκιο) 

ΑΠΟΨΕΙΣ  

 

Του Δήμου Κορινθίων νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του κ. Δημάρχου Κορινθίων. 

ΚΑΤΑ  

 

Της με αριθμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 391/1-4-2020 Προδικαστικής Προσφυγής του Οικονομικού φορέα – 

συμμετέχοντα σε διαγωνιστική διαδικασία με την επωνυμία « ΚORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E.» νομίμως εκππροσωπουμένης και εδρεύουσας στο Σολωμό Κορινθίας.  
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ΠΡΟΣ  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/50/21-2-2020  

 8/73/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΏΝ 

 

**********************  

Α. Επί της ασκηθείσης ενώπιον Υμών Προδικαστικής Προσφυγής της Εταιρίας με την 

επωνυμία « ΚΟΡΙΝΤΗΙΑΝ PALACE CATERING A.E.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και κατά 

των με αριθμών 7/50/21-2-2020 και 8/73/2020 προσβαλλομένων αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, λεκτέα  τυγχάνουν τα εξής: 

Α1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο Δήμος Κορινθίων με την με αριθμό 25577/2018 διακήρυξη προκήρυξε Ηλεκτρονικό 

Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη που αφορούσε τη «Σύμβαση Προμήθειας Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου, Γάλακτος 

για τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και Ετοίμων Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών 

του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», διάρκειας  24 μηνών  από την Υπογραφή της Σύμβασης και 

προϋπολογισθείσας Δαπάνης 755.888,16 Ευρώ ( μετά του ΦΠΑ 13% και 24%).  

Ο διαγωνισμός αφορούσε ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ [ Τμήμα 1 είδη Παντοπωλείου), ΤΜΗΜΑ 2 είδη 

Οπωροπωλείου και ΤΜΗΜΑ 3  Γεύματα  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.  

ΣΥΜΜΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : 

 Η ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ  

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ « ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΆ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

Α2. Τηρουμένης της διαδικασίας και του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 

τόσο από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων 

Οικονομικών  φορέων και κατά την εξέλιξη αυτής, δια της με αριθμόν 5/20/2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για το ΤΜΗΜΑ 1 της διακήρυξης και 

ορίσθηκε η επανάληψη αυτού και για το ΤΜΗΜΑ 3 ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρία 

« ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή( ΓΑΚ 342/2019) ενώπιον Υμών  κατά της απόφασης 

αυτής, ενώ οι εταιρίες « ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» και « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

άσκησαν παρέμβαση προς διατήρηση της προσβαλλόμενης, πλην όμως με την με αριθμό 

422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε  δεκτή η προσφυγή της  εταιρίας « ΚΟΡΙΝΤΗΙΑΝ PALACE 

CATERING A.E.» δια της οποίας απόφασης η προσφεύγουσα κηρύχθηκε  προσωρινή 

ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού και για τα ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.  
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 Η εταιρία « ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άσκησε ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και  κατά της ανωτέρω απόφασης αίτηση αναστολής κατά άρθρο 

372 του Ν.4412/2016 επί της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής με την με αριθμό 

Ν27/2019  απόφαση του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.   

 Και ενώ η ανωτέρω εταιρία ασκεί την όπως ορίζει ο Νόμος αίτηση ακύρωσης( αριθμ. 

καταθ. 76/2019) προς διατήρηση των συνεπειών της αίτησης αναστολής που κέρδισε με την με 

αριθμό Ν27/2019 απόφαση, όλως ξαφνικώς, ας μας επιτραπεί  η σκέψη αυτή, παραιτείται του 

δικογράφου της αίτησης ακύρωσης με αυτοτελές δικόγραφο που κατέθεσε στο Διοικητικό 

Εφετείο Τρίπολης  την 10-12-2019 δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στην προσφεύγουσα να ισχυρισθεί 

ότι πλέον αναβιώνει η με αριθμόν 422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ στην οποία πρέπει να 

συμμορφωθεί ο Δήμος Κορινθίων.    

Τέλος και για να μην επαναλαμβάνουμε το ιστορικό του διαγωνισμού που ήδη αναπτύσσει 

λεπτομερώς η προσφεύγουσα στην κρινομένη προσφυγή της, υποβάλλει την 23-5-2019 τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  στην Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν πρόσκλησή της. 

 

Β. Η όλη διαδικασία( ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευση των όρων της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης) ξεκίνησε την 2/8/2018  μέχρι και την λήψη των προσβαλλομένων σήμερα  

αποφάσεων κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών  αφενός διαδικαστικών( εκ της πλευράς της 

Αναθέτουσας Αρχής και των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων)κατά των οποίων η 

προσφεύγουσα άσκησε ενώπιον  Υμών την κρινομένη προσφυγή με την οποία αιτείται την 

ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και την αναστολή της εκτέλεσης αυτών.  

 

Γ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ και της αιτουμένης ακύρωσης των 

προσβαλλομένων αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, λεκτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα: 

Γ1. Στον πρώτο λόγο προσφυγή της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί 

ως αντιβαίνουσα στις αρχές και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 η με αριθμόν 7/50/21-2-20120 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία στο σκεπτικό και 

αποφασιστικό της κατά πλειοψηφία: 

i)  δεν ενέκρινε το από 30-5-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσια σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια 

Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου, Γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και 

Ετοίμων Γευμάτων για τη Σίτιση  Μαθητών  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»,  

προϋπολογισθείσας Δαπάνης 755.888,16 Ευρώ (μετά του ΦΠΑ 13% και 24%).  

ii) Δεν ανακήρυξε ως ανάδοχο και δεν κατακύρωσε το διαγωνισμό στην 

προσφεύγουσα εταιρία, δεδομένου ότι δεν είναι από οικονομική άποψη συμφέρουσα για το Δήμο 

Κορινθίων καθώς το ποσό κατακύρωσης- προσφοράς του προσωρινού αναδόχου όπως αυτό 
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διαμορφώνεται για κάθε τμήμα χωριστά του διαγωνισμού και αναλυτικά περιέρχεται στο 

αποφασιστικό της προσβαλλομένης απόφασης και  

iii) Ματαίωσε το διαγωνισμό διότι η επιλεγείσα προσφορά της προσφεύγουσας είναι μη 

συμφέρουσα για το Δήμο από Οικονομικής άποψης και τέλος  

iv). Όρισε την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με σύνταξη νέας μελέτης  

Η προσφεύγουσα αναφορικά με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση  δεν κάνει 

τίποτε άλλο παρά επιδίδεται σε μια αναφορά των  άρθρων 103 , 104, 105  και 106 του Ν. 

4412/2016.  

Ακολούθως ισχυρίζεται και διατείνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ως το κυρίαρχο 

αποφαινόμενο όργανο δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την  Γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει κατά το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας να αιτιολογήσει τη διαφοροποίησή της αυτή.  

Η Οικονομική Επιτροπή θα έπρεπε και όφειλε να λάβει απόφαση σχετική είτε με την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση του διαγωνισμού κατά τις 

παραγράφους 3,4,5 του άρθρου 103 του Νόμου. 

  Και άρα η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση αποκλίνει από τη Γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού στηριζόμενη σε εσφαλμένη αιτιολογία, ελλιπή και αόριστη κατά τους 

ισχυρισμούς της προσφεύγουσας.  

Θεωρεί επίσης  η προσφεύγουσα προσπαθώντας να αναλύσει και να   δώσει διαφορετικό 

νόημα στις επιμέρους περιπτώσεις του άρθρου 106 του Νόμου που αφορά στην ματαίωση του 

διαγωνισμού, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, δεδομένου ότι αντίκειται  στην αρχή της 

αυτοτέλειας της διαγωνιστικής διαδικασίας καθότι αυτή ( απόφαση) στήριξε την κρίση της  

αποκλειστικά και μόνο στο ζήτημα της οικονομικής μας προσφοράς.  

Επικαλούμενη αποφάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας διατείνεται η προσφεύγουσα ότι η 

Οικονομική Επιτροπή θα έπρεπε να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: ή να ακυρώσει ή να 

ανακαλέσει τη διαδικασία και να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 

διαμορφώνοντας  κρίση  σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένη.  

Ακολούθως θεωρεί η προσφεύγουσα ότι η αναθέτουσα Αρχή δεν ακολούθησε την 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με αποτέλεσμα αφενός  να έρθει σε αντίθεση και με την 

με αριθμό 422/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ και αφετέρου να ενεργήσει ενάντια στην αρχή του 

κράτους δικαίου, στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και κυρίως ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.  

Παραβιάζοντας λοιπόν τη διάταξη του άρθρου 106   του Νόμου  η Αναθέτουσα Αρχή  

έσφαλλε σημαντικά προκαλώντας βλάβη στα συμφέροντα της προσφεύγουσας εταιρίας 

προκρίνοντας ως λόγο ματαίωσης το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης που κατά τους ισχυρισμούς της 

δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογητικό λόγο που δικαιολογεί την ματαίωση.  

Σε αντίθετη δε περίπτωση αν η Αναθέτουσα Αρχή  διαπίστωνε κάποια πλημμέλεια, σφάλμα 

ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα έπρεπε να αναμορφώσει το αποτέλεσμά 
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της ανάλογα ή να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που προέκυψε το 

σφάλμα.  

Στους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας που αφορούν την πρώτη προσβαλλόμενη 

απόφαση ( 7/50/21-2-2020) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε με γνώμονα το 

Δημόσιο Συμφέρον και εν προκειμένω το συμφέρον των κοινωνικών ομάδων του Δήμου 

Κορινθίων.  

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κυρίως της Αναθέτουσας Αρχής λήφθηκε με 

γνώμονα τη διασφάλιση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Κινήθηκε με βάση την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και της αρχής της αμεροληψίας που πρέπει να διακρίνει 

κάθε Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να καταλήξει στην ανακήρυξη του προσώπου – μετέχοντος σε 

διαγωνιστική διαδικασία και τελικώς στη σύναψη της σύμβασης.  

Η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με αριθμ. 7/50/21-2020 είναι επαρκώς 

αιτιολογημένη και σαφής. Διαφοροποιήθηκε από την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

διότι έκρινε, αφού μελέτησε τα στοιχεία, ότι η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας και 

μάλιστα με ποσοστό έκπτωσης 1% για το τμήμα 2 του διαγωνισμού και με μηδαμινό ποσοστό 

έκπτωσης για το τρίτο τμήμα του διαγωνισμού είναι επιζήμια για το Δήμο Κορινθίων.  

Είναι μια έκπτωση μηδαμινή και ασήμαντη και καλώς η Οικονομική Επιτροπή 

αποφάσισε την ματαίωσή της και την επαναπροκήρυξή της. 

Εξάλλου το άρθρο 106 παρ. 2δ του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη 

διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει το διαγωνισμό όταν κρίνει ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι μη 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Η προσφορά της προσφεύγουσας με έκπτωση 1% 

πραγματικά και αληθινά είναι παντελώς επιζήμια για το Δήμο Κορινθίων. Στο σκεπτικό της η 

προσβαλλόμενη αναφέρει πως διαφοροποιείται το ποσό κατακύρωσης σε κάθε τμήμα του 

διαγωνισμού.  

Είναι πασίδηλο ότι η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας σε καμία περίπτωση δεν 

συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και δεν εκπληρώ νει το σκοπό της ανωτέρω Σύμβασης 

Προμήθειας, όταν μάλιστα υπάρχουν με συναφές αντικείμενο  διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 

Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας   αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών  σε πολύ χαμηλότερες τιμές.     

[οράτε αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας 

Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Βόλου που αφορούν προμήθεια Τ.Ε.Β.Α και δη : ΑΔΑ: 

62ΓΖΩ1Ξ- Υ8Β και ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ] αντίστοιχα. 

  

Είναι εύκολο λοιπόν  να προβεί κανείς σε  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ αναφερόμενοι στις προκείμενες εταιρίες  και 

δη: 

  

1/. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 23/2017 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση 

όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής 

για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίµων και είδη βασικής υλικής συνδροµής» της 

Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές 

δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015- 2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 

5000181). 

ΑΔΑ: 62ΓΖΩ1Ξ-Υ8Β 

 Ενδεικτικές τιμές σύγκρισης: 

- Ελαιόλαδο 1 λίτρου:  

τιμή Δήμου Σαρωνικού: 4,78 €  

τιμή CORINTHIAN: 8,19€  

υπέρβαση: 3,41 €/λίτρο ή +72%!! – Το είδος αυτό για την σύμβαση είναι το μεγαλύτερης 

αξίας, ύψους : 687.960  € πλέον Φ.Π.Α. 

 

 Σκόνη Πλυντηρίου 16-24 μεζούρα 

Τιμή Δήμου Σαρωνικού: 4,50€ 

Τιμή Corinthian: 9,80 € 

υπέρβαση: 5,3 €/συσκ. Ή +118%!!- Το είδος αυτό στην σύμβαση έχει Προϋπολογισμό  : 

48.774  € πλέον Φ.Π.Α. 

======================================================== 

 

2/. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Α.Π. 16122/22.2.2019 

Ενδεικτικές τιμές σύγκρισης: 

- Ελαιόλαδο 1 λίτρου:  

τιμή Δήμου Βόλου: 5,90 €  

τιμή CORINTHIAN: 8,19€  

υπέρβαση: 2,29 €/λίτρο ή +39%!! 

 

- Πάνες 18-30 τεμ. 

Τιμή Δήμου Βόλου: 8,94 € 

Τιμή Corinthian: 12,45 € 

Υπέρβαση: 3,51 €/συσκ. Ή +40% - Το είδος αυτό στην σύμβαση έχει Προϋπολογισμό  : 

47.957  € πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

- Σκόνη Πλυντηρίου 16-24 μεζούρα 

Τιμή Δήμου Βόλου: 3,50€ 

Τιμή Corinthian: 9,80 € 

υπέρβαση: 6,3 €/συσκ. ή +160%!! 

 

 
Και τέλος ερχόμενοι στις ημέτερες διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν Συμβάσεις 

Προμήθειας για ΤΕΒΑ κλπ  προσκομίζουμε και κάνουμε μνεία των ανωτέρω συμβάσεων και 

δη: 

 

* Με την 588/11-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη υπ’ 

αριθμ. 59/2018  προϋπολογισμού 2.381.168,84 € η οποία συντάχθηκε από την Υπηρεσία του 

Δήμου Κορινθίων και αφορούσε  είδη τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης 

5029440 Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-19 του Ε.Π. 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ). 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

                     (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

Eλαιόλαδο: Ποσότητα προμήθειας: 84.000 λίτρα - Προϋπολογισμός: 687.960 € (πλέον ΦΠΑ)

Πάνες: Ποσότητα προμήθειας: 3.852 τεμ. - Προϋπολογισμός: 47.957 € (πλέον ΦΠΑ)

Σκόνη Πλυντηρίου:Ποσότητα προμήθειας: 4.977 τεμ. - Προϋπολογισμός: 48.774 € (πλέον ΦΠΑ)

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LT) ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΑΝΕΣ (18-30 ΤΕΜ.) ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

€ % € % %

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4,78

ΑΔΑ: 62ΓΖΩ1Ξ-Υ8Β

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 5,90 8,94 3,50
ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ ΑΔΑ: 6ΑΒΓΩ96-Σ7Χ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 4,96

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4,50

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 5,80 2,50

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8,45

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2,49

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ: 5,04 7,73 2,83

8,19 63% 12,45 61% 9,80 246%
CATERING AE

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
(16-24 ΜΕΖ.)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ KORINTHIAN 
PALACE 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

 

 

 
 
 
*Με την α/8-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου ορίστηκε διαγωνισμός για 1/11/2018 για 

απορρυπαντικά είδη κλπ προϋπολογισμού 180.816,54 € 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

 
 

*Με την αριθμό /26-2-2019 διακήρυξη του Δημάρχου ορίστηκε επαναληπτικός διαγωνισμός για 

21/3/2019 για απορρυπαντικά, πάνες, μωρομάντηλα κλπ προϋπολογισμού 180.816,54 € 

 

 

*Με την 206/21-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού για 2.381.168,84 € επ’ ονόματι ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με 2.043.824,36 € με το ΦΠΑ €. 

 Ταυτόχρονα έγινε δεκτή και η προσφορά της KORINTHIAN PALACΕ CATERING  με 2.358.714,91 

€  ( ΑΔΑ: 6ΩΩ5ΩΛ7-4Λ8). 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

*Με την 274/24-6-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επί της α/14-6-2019 προδικαστικής 

προσφυγής της ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΑΣ ΑΕ κατά της 206/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  

που ανακηρύχθηκε μειοδότης ο ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ , με την οποία απορρίπτει την προσφυγή. (ΑΔΑ: 

68ΟΔΩΛ7-ΞΛΜ) 

*Με την 275/28-6-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επί της α/20-6-2019 προδικαστικής 

προσφυγής της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ κατά της 206/2019 ΑΟΕ  κατά της ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΑΣ , με την 

οποία απορρίπτει την προσφυγή. (ΑΔΑ: ΨΒΨΤΩΛ7-Κ95) 

 

*Με την 352/13-8-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα στην 

KORINTHAN PALACE CATERING  με 2.358.714 € έναντι της εταιρίας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με 

2.043.824,36 Ευρώ  Η διαφορά στην προσφορά ήταν 314.890 Ευρώ.  

Aυτό  συνεπάγεται ότι η προσφεύγουσα με την έκπτωση του 1% κηρύχθηκε ανάδοχος του 

διαγωνισμού ενώ υπήρχε προσφορά σαφώς ευνοικότερη για το Δήμο Κορινθίων της εταιρίας 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ που τελικώς απερρίφθη αν και μειοδότης. 

 

Καθίσταται εμφανές μετά την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων  ότι όταν κάποια οικονομική 

προσφορά έχει ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 1%, όπως ακριβώς προτείνει συνήθως η 

προσφεύγουσα και ταυτόχρονα υπάρχει κατά κάποιο λόγο αύξηση των τιμών των διαφόρων 

προϊόντων, η ζημία για το Δήμο είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στις 

αγορές και σε άλλους Δήμους. 

Σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα με τις εν λόγω διαφορές στις τιμές  ενδεικτικών 

προϊόντων του Δήμου Κορινθίων σε σχέση με άλλους Δήμους και δη: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ € 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- ΤΙΜΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ελαιόλαδο 1 lit 84.000 777.394 8,19 3,40 ΤΡΙΚΑΛΑ 
4,96 ΦΥΛΗ 
4,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
5 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 
5,40 ΚΑΒΑΛΑ 
6,13 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στο 
παράλληλο διαγωνισμό για τρόφιμα για 
παιδικούς σταθμούς ,κοινωνικό 
παντοπωλείο κλπ  755.888 € (163/22-
4-2019 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής).  

Φασόλια 500 gr 25.554 36.383 1,26 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Φακές 500 gr 28.218 34.756 1,09 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Ζάχαρη 1 kgr 32.160 39.878 1 0,54 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,65 ΚΑΒΑΛΑ 
0,63 ΔΡΑΜΑ 

Τοματοπολτός 500 
gr 

47.826 53.373 0,90 0,63 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,75 ΚΑΒΑΛΑ 

Γάλα εβαπορέ 400 54.000 61.020 1 0,85 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

ml 0,60 ΔΡΑΜΑ 

Πάνες συσκ 18-30 
τμχ 

3.852 59.467 12,45 5,55 ΚΩΣ 
8,94 ΒΟΛΟΣ 
0,13 ΤΡΙΚΑΛΑ 
8,45 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
2,96 ΚΑΒΑΛΑ 
5,80 ΔΡΑΜΑ 

Μωρομάντηλα 
συσκ 50 τμχ 

12.600 26.560 1,70 0,94 ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,90 ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
0,01 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,90 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Υγρό πιάτων συσκ 
400-500 ml 

11.586 22.268 1,55 0,50 ΠΕΡΙΦ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,53 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,65 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,60 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,60 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Σκόνη πλυντηρίου 
συσκ 16-24 μεζ 

4.977 60.480 9,80 2,24 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
3,52 ΠΕΡΙΦ ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2,49 ΛΑΡΙΣΑ 
3,50 ΒΟΛΟΣ 
1,50 ΚΑΒΑΛΑ 
2,50 ΔΡΑΜΑ 

Οδοντόκρεμα 9.996 27.888 2,25 1,20 ΛΑΜΙΑ 
0,71 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,89 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1,10 ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1,20 ΚΩΣ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 

Οδοντόβουρτσα 15.000 55.800 3 1,35 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1,58 ΛΑΡΙΣΑ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 
1,10 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
1,30 ΔΡΑΜΑ 

  

Όλα κατατείνουν στην διαφορά που υπάρχει στις τιμές των προϊόντων στις διακηρύξεις του 

Δήμου μας με αυτές άλλων Δήμων οι οποίες είναι σχεδόν πάντα αυξητικές.  

Τέλος και αναφορικά με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι η Αναθέτουσα  Αρχή, 

δύναται να μην προχωρήσει στην ματαίωση του διαγωνισμού, αλλά αν διαπιστώσει ότι έχει 

εμφιλοχωρήσει σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που παρατηρήθηκε το Σφάλμα.  

Να θέσουμε υπόψιν Σας στο σημείο αυτό ότι ακόμα και αν αυτό συνέβαινε και θα έπρεπε 

να επιστρέψει η διαδικασία και να ελεγχθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, αυτή θα αποφάσιζε και 

θα συντασσόταν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι αυταπόδεικτο και πασίδηλο 

ότι η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας ουδόλως και επ ουδενί είναι συμφέρουσα για το 

Δήμο. Τουναντίον επιβαρύνει αυτόν ακόμα περισσότερο και τον ζημιώνει υπέρμετρα.  

Ορθώς λοιπόν και σύννομα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με την πρώτη  

προσβαλλόμενη απόφαση τη ματαίωση του Διαγωνισμού. 

Και για τον λόγο αυτό η Υμετέρα Αρχή θα πρέπει να απορρίψει την προσφυγή ως 

προς την πρώτη με αριθμό 7/50/21-2-2-2020 προσβαλλομένη απόφαση. 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ



 

Γ2. Ως προς την δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(8/73/2020) η προσφεύγουσα θεωρεί αυτή άκυρη δεδομένου ότι  με την ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας  από την Αναθέτουσα Αρχή όπως αυτή αναλύεται στο 

αποφασιστικό της πρώτης προσβαλλόμενης κατέστη αδύνατη η σύναψη της σύμβασης και 

η κατ΄εξακολούθηση σίτιση των μαθητών αδύνατη, αφού η δεύτερη προσβαλλόμενη έχει 

αντικείμενο που ευρίσκεται σε συνάρτηση με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση. 

  Η προσβαλλόμενη απόφαση  αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμ. 6832/2020 τεχνικής έκθεσης και στον ορισμό  

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση επί τη βάσει των άρθρων  και 32Α του Ν. 

4412/2016 και έγκρισης του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις τρείς 

αναφερόμενες στην απόφαση συμμετέχουσες εταιρίες. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

λήφθηκε κατά πλειοψηφία και στο σκεπτικό της ανέλυσε εκτενώς τους λόγους που την οδήγησαν 

σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

Δεν τίθεται θέμα κλειστής διαδικασίας χωρίς ευρεία ενημέρωση των τυχόν  ενδιαφερομένων 

όπως εξέφρασε η μειοψηφία κατά τη συνεδρίαση της 26-2-2020.  

Εξέφρασε η Οικονομική Επιτροπή ότι η ανάγκη προμήθειας ετοίμων γευμάτων στο 

Μουσικό Σχολείο Δήμου Κορινθίων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική και άρα η 

προσφυγή στη διαδικασία που ευθέως ορίζει το άρθρο 32 και 32Α του Νόμου δεν καταλείπουν 

αμφιβολία για την ορθότητα και το σύννομο της προσβαλλομένης απόφασης.  

Κατά συνέπεια η κρινομένη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, αναληθής 

απαράδεκτη και καταχρηστική και ως προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση  

 
 

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/152/2020.-

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 9-4-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗ98ΩΛ7-5ΚΦ
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