
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 41 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  25-8-2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. 

Σταυρέλη  Νικόλαο). 

Α π ό ν τ ε ς  

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

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

συζήτησης του θέματος «Περί επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη 
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σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 

προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκρισης πρακτικών 

επιτροπής αξιολόγησης», διότι τα είδη της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 

των κοινωνικών δομών των Δήμων του νομού Κορινθίας, οπότε πρέπει άμεσα να προχωρήσουν 

οι διαδικασίες για τη σύναψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης. 

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

θέματος. 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Περί 

επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 

180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκρισης πρακτικών επιτροπής 

αξιολόγησης»,  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 5/24/2019 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 7-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, 

ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο 

ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις στις 04-02-2019, της επιτροπής αξιολόγησης του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 65219 

για σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αριθμό 

προσφοράς συστήματος 115781 και 2)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με αριθμό 

προσφοράς συστήματος 114241, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός που έγινε δυνάμει της με 

αριθμό 34454/08-10-2018 διακήρυξης διαγωνισμού κι έλαβε αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 65219 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της ως άνω προμήθειας, 

ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι 

προμήθειας, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 42/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό 

επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, επανακαθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 21-3-

2019. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 

αριθμό 71204. 

Ακολούθως, με την αριθμ. 31/261/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναπέμφθηκαν τα: 

α)από 28-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 24-10-2019 πρακτικό αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, στην επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού και ορίστηκε η επανεξέταση των προσφορών των συμμετεχόντων από 

αυτήν, με λήψη υπόψη σχετικού υπομνήματος διευκρινήσεων της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε..  Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε α)στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., προκειμένου να συντάξει και υποβάλει σχετικό υπόμνημα διευκρινήσεων, 

κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, και β)στην επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας, προκειμένου 

να επανεξετάσει τις προσφορές των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω αναφερόμενο 

υπόμνημα διευκρινήσεων, κατόπιν της υποβολής του από την εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24683/24-8-2020 

έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, το οποίο έχει 

ως εξής: 

 

Θέμα: Περί επανεξέτασης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
άπορους (ΤΕΒΑ)» με αρ. διακ.: 6923/26-02-2020 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το έγγραφο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων με αρ. 21542/27-07-2020 
2. Την αρ. 31/261/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: (Α) 

η αναπομπή των α) από 28-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 24-10-2019 
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ)» και (Β) η επανεξέταση των 
προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφού ληφθεί υπόψη από την επιτροπή 
σχετικού υπομνήματος διευκρινήσεων από τον οικονομικό φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

3. Το εδάφιο (α) της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019, σύμφωνα με το οποίο τα αποτελέσματα κάθε 
σταδίου σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Για τις συμβάσεις δε που διενεργούνται 
με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων 
των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων. 

4. Το άρθρο 102 του ν.4412/2020 το οποίο αναφέρει τα εξής:  
«1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών 
ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
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υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
 

 
Σας ενημερώνουμε ότι: 
 

Δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του Ν.4412/2020 η δυνατότητα τροποποίησης των 
πρακτικών της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμών για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών, κατόπιν επιστροφής αυτών στην επιτροπή 
διαγωνισμού με απόφαση  της αναθέτουσας αρχής. Αντιθέτως, υπάρχει η δυνατότητα 
προδικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής από οικονομικό 
φορέα, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. Ως εκ τούτου η επιτροπή επιμένει στις απόψεις τις, όπως αυτές 
έχουν αποτυπωθεί στο α) από 28-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 24-10-2019 
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον εν λόγω 
διαγωνισμό. 
 

 
Για την Επιτροπή  
 
Ελένη Σαββανού 
 
Άννα Γιαβάση  
 
Αντώνιος Σούκουλης  

 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής το από 28-3-2019 πρακτικό 

αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα και έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
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ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»   
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Στην Κόρινθο, την 28-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 71205 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ)».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 6923/26-02-2019 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ)» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 71205. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 21-3-2019 και ώρα 14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 28-3-2019 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 71205 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές 
από τους παρακάτω οικονομικού φορείς: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 20/03/2019 16:55:05 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 21/03/2019 13:50:43 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 131565 
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 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 131104 

 

Το σημείο αυτό σημειώνεται ότι περιήλθαν στην επιτροπή διαγωνισμού από την Υπηρεσία 
Αποθήκης του Δήμου δείγματα από τους εξής οικονομικούς φορείς:  
 

 Οικονομικός φορέας 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό: 
 

1. Για τη KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 
Κατέθεσε τα εξής αρχαία στο ΕΣΗΔΗΣ:  

1. 1.ΤΕΥΔ.pdf 
2. 2α.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf 
3. 2β.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2_ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΜΕΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.pdf 
4. 2γ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.pdf 
5. 2δ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4_ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.pdf 
6. 2ε.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5_ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf 
7. 2στ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6_ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.pdf 
8. 2ζ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 7_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf 
9. 3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf 
10. 4.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.pdf 
11. 5.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ.pdf 
12. 6.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ ΒΟΥΡΛΑΚΗ.pdf 
13. 7.Υ_Δ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 
14. 8.Υ_Δ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ_ΜΗ ΕΠΙΒ ΠΡΟΣΤ 
15. 9.ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ.PDF 
16. 10.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf 
17. 11.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 
18. 12.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_CATERING.pdf 
19. 13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 
20. 14.ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf 
21. 15.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.pdf 
22. 16.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 
23. 17.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 112 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ.pdf 
24. 18.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pdf 
25. 19.Υ_Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΝ 
26. 20.Υ_Δ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (α) 
27. 21.ΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
28. 22.Υ_Δ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (β) 
29. 23.Υ_Δ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (γ) 
30. 24.Υ_Δ ΠΕΡΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (δ) 
31. 25.ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
32. 26.ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡ 
33. 27.Υ_Δ ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ(ε) 
34. 28.Υ_Δ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (στ) 
35. 29.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
36. 30.ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
37. 31.Υ_Δ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(η) 
38. 32.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
39. 33.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
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40. 34.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
41. 35i.ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018 
42. 35ii.ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018 
43. 36.Υ_Δ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
44. 37.ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΒΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
45. 38.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
46. 39.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
47. 40.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
48. 41.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KP 
49. 42.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
50. 43.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 
51. 44.Υ_Δ  ΡΗΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΣΕΛ.70 
52. 45.Υ_Δ ΡΗΤΡΑΣ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
53. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την 
εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή της 
SOCIATATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. με αρ. GR-
000000321/14-3-2019, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή μέσω του 
συστήματος επιβεβαίωσης www.guarantee-confirmation.com/search.php στις 22-7-2019.    
  

2. Για την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.  
Κατέθεσε τα εξής αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ:  

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 
2. Τεχνικά Φυλλάδια-Prospectus 
3. Τεχνική Προσφορά  
4. Τεχνική Προσφορά Συστήματος 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την 
εγγυητική επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή με αρ. 
633/732952-0A’/18-3-2019, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το 
έγγραφο με αρ.100437892_19/22-7-2019 της Εθνικής Τράπεζας.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε και έλεγξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που 
απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την 
Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 
 

 Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 10394/22-3-2019 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 10794/27-3-2019 

 
Διαπιστώνεται ότι: 
 
Ι. Οι οικονομικοί φορείς:   
 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:  
Α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  
Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2.3 και το άρθρο 2.4.3.1. της 6923/26-02-2019 
διακήρυξης του Δήμου και ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της 

http://www.guarantee-confirmation.com/search.php
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αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των:  
 

 Οικονομικός φορέας 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 

σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 42/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και: 

 Τα αποδεικτικά μέσα της περίπτωσης Β4 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην 
πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι: 
για την περίπτωση Β4: οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την 42/2018 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κυρίως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια 
άλλα στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης. 
 

 Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς: από το Δήμο 
Κορινθίων και από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα. 

 
Ελέγχθηκαν η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών ανά οικονομικό φορέα με τις απαιτήσεις 
της Μελέτης με αρ.42/2018, ενώ πραγματοποιήθηκε και μακροσκοπικός έλεγχος των κατατεθέντων 
δειγμάτων σε σχέση με τις προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών. Η επιτροπή διαπίστωσε τα 
εξής:  
 
[1] KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 
Η προσφορά  του οικονομικού φορέα  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. πληροί όλες τις 
τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της 6923/26-02-2019 διακήρυξης του Δήμου. 
 
[2] ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 
 

1. Υποβλήθηκε κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, δεν αναφέρονται όμως οι  
ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης καθώς και 
τα είδη των υλοποιημένων συμβάσεων όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο σημείο 
(θ) της παρ. Β’ «Λοιπές Απαιτήσεις» του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.42/2018. 

 
2. Σύμφωνα με το σημείο (θ) της παρ. Β «Λοιπές Απαιτήσεις» του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με 

αρ.42/2018, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 
 

«Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του 
κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) 
προηγούμενες του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις 
λειτουργούν ή ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά 
το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλουν 
τους ισολογισμούς  που έχουν εκδοθεί  και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστημα αυτό, όπου θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσο χρόνο λειτουργούν, να είναι 
τουλάχιστον 200% της προϋπολογισθείσας σύμβασης». 
 
Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού 
ύψους του κύκλου εργασιών, στην οποία όμως δεν γίνεται αναφορά στον γενικό κύκλο 
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εργασιών για τη χρήση του έτους 2018, ομοίως και στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε, επίσης δεν 
κατέθεσε κανένα έγγραφο προς απόδειξη των οικονομικών στοιχείων του έτους 2018 που έχει 
προσκομίσει προς απόδειξη της απαιτούμενης επάρκειας της για το έτος 2018. 

 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων 
έως τις 09-10-2019 και έλαβε υπόψη: 
 
A. Τους λόγους απόρριψης όπως αυτοί αναφέρονται στην 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών»  

της  Διακήρυξης: 
«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους […] 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) […], 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, […] 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης», 
 
 
B.  Το γεγονός ότι οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών [Τμήμα 1], δηλαδή η 

ανάθεση των ειδών θα γίνει στο σύνολο τους, σύμφωνα με το άρθρο 1.3.1 της Διακήρυξης 
[σελ.9] και το Μέρος Β του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ. 42/2018, 

 
Εισηγείται: 
 
(Α) την απόρριψη της  προσφοράς του  οικονομικού  φορέα  και «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα.  
 
(Β) την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING 
A.E.στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, 
 
(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων. 
 

     Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων, 

σύμφωνα με το αριθμ. 37242/22-10-2019  έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 24-10-

2019  και ώρα 10:30.  

  Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης στα μέλη της Επιτροπής το από 24-10-2019 πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν 

θέματι διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24-10-2019 
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Στην Κόρινθο, σήμερα 24-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/2/2019  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 71205 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 6923/26-2-2019 
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος  Σούκουλης Αντώνιος 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 6923/26-2-2019 σχετική διακήρυξη της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι οικονομικές προσφορές 
που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:   
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E. 

131565 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 131104 

 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. δεν λήφθηκε 
υπόψη στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς η προσφορά αυτής 
αποκλείστηκε κατά το στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1). 
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα 
διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 
αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:48 π.μ.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, συνέταξε τον Πίνακα Ι.  
 
Πίνακας Ι – Αποτύπωση οικονομικής προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.  
 
Α/Α ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Τιμή 
προσφοράς (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

1 ΠΑΝΕΣ (συσκ..20-30 
τεμ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 7,24 31.276,80 7,20 31.104,00 

2 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
(συσκ.50-80τμχ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 0,95 4.104,00 0,93 4.017,60 
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3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ (συσκ. 10-
14μεζ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.420 3,3 50.886,00 3,28 50.577,60 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
(συσκ.400-500ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12.115 0,98 11.872,70 0,97 11.751,55 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(συσκ. 1lt) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.056 1,18 8.326,08 1,16 8.184,96 

6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
(συσκ.75-100gr) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.745 1,95 15.102,75 1,92 14.870,40 

7 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.428 1,92 2.741,76 1,90 2.713,20 

8 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (συσκ.10-
14τμχ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.131 1,9 7.848,90 1,88 7.766,28 

9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
(συσκ.400ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.179 2 8.358,00 2,00 8.358,00 

10 ΣΑΠΟΥΝΙ (1 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5.892 0,9 5.302,80 0,90 5.302,80 

Σύνολο 145.819,79  144.646,39 

ΦΠΑ 34.996,75  34.715,13 

Τελικό σύνολο 180.816,54  179.361,52 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο 
της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  εισηγείται στην Οικονομική 
Επιτροπή: 
 
(Α) Την ανάδειξη της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» γιατί η μοναδική υποβληθείσα 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και είναι η συμφερότερη για το Δήμο Κορινθίων. 
 
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει:  

(Α) την έγκριση των α)από 28-3-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 24-10-2019 

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια,  

(Β) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

από τον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της 

διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία: «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους […], 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς) […], β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, […], θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 
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τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο από 28-3-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  

(Γ) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E. για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προωθήθηκε στο 

στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο από 28-3-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 

(Δ) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

ως προσωρινού  αναδόχου για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της αρ. 42/2018 μελέτης και 

της αριθμ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του 

από 24-10-2019 πρακτικού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

144.646,39€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 179.361,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και 

αναλυτικά αναφέρεται στο από 24-10-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν προβλέπεται η διαδικασία 

αναπομπής των πρακτικών στην επιτροπή αξιολόγησης για επανεξέταση, αλλά έχει δικαίωμα 

ένστασης ο οικονομικός φορέας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε..  Αναφέρει ότι ως παράταξη 

διαφωνούσαν με την απόφαση για αναπομπή των πρακτικών και επανεξέταση των προσφορών και 

πως αυτό που προτείνει σήμερα η δημοτική αρχή είναι θετική εξέλιξη, καθώς έχουν κριθεί όλα. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24683/24-8-2020 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης, τα ως άνω 

αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, 

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

σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Εγκρίνει τα: α)από 28-3-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 24-10-2019 πρακτικό αποσφράγισης 

και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την 

σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 

προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 71204, τα οποία επισυνάπτονται στην 

παρούσα. 

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά  του  οικονομικού  φορέα με την επωνυμία  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 131104,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης: «H αναθέτουσα αρχή με 

βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
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περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους […], 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) […], β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, 

ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, […], θ) η οποία 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης», 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-3-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

  Γ. - Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 131565 για το σύνολο των 

ειδών της  αριθμ.. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης 

διαγωνισμού, η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής 

προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-3-2019 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

  Δ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 131565 για το 

σύνολο των ειδών της  αριθμ.. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6923/26-02-2019 

διακήρυξης διαγωνισμού, για τα οποία η προσφορά του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

144.646,39€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 179.361,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως ο κάτωθι 

πίνακας: 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Τιμή 
προσφοράς (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

1 ΠΑΝΕΣ (συσκ..20-30 
τεμ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 7,24 31.276,80 7,20 31.104,00 

2 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
(συσκ.50-80τμχ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 0,95 4.104,00 0,93 4.017,60 

3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ (συσκ. 10-
14μεζ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.420 3,3 50.886,00 3,28 50.577,60 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
(συσκ.400-500ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12.115 0,98 11.872,70 0,97 11.751,55 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(συσκ. 1lt) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.056 1,18 8.326,08 1,16 8.184,96 

6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
(συσκ.75-100gr) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.745 1,95 15.102,75 1,92 14.870,40 

7 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.428 1,92 2.741,76 1,90 2.713,20 

8 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (συσκ.10-
14τμχ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.131 1,9 7.848,90 1,88 7.766,28 

9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
(συσκ.400ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.179 2 8.358,00 2,00 8.358,00 

10 ΣΑΠΟΥΝΙ (1 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5.892 0,9 5.302,80 0,90 5.302,80 
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Σύνολο 145.819,79  144.646,39 

ΦΠΑ 34.996,75  34.715,13 

Τελικό σύνολο 180.816,54  179.361,52 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 24-10-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

  Ε.- Γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της 

παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα 

στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

    

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/362/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 7-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτονται τα α)από 28-3-2020 και β)από 24-10-2020 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»   

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Στην Κόρινθο, την 28-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
2/2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 71205 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης του Δήμου, 
για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους 
(ΤΕΒΑ)».  
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 6923/26-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
«Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ)» και το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 71205. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21-3-2019 και ώρα 14:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28-3-2019 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 71205 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 20/03/2019 16:55:05 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 21/03/2019 13:50:43 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 
 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 131565 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 131104 

 

Το σημείο αυτό σημειώνεται ότι περιήλθαν στην επιτροπή διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αποθήκης του Δήμου 
δείγματα από τους εξής οικονομικούς φορείς:  
 

 Οικονομικός φορέας 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα 
παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό: 
 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΗΩΛ7-0ΕΥ



 

1. Για τη KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 
Κατέθεσε τα εξής αρχαία στο ΕΣΗΔΗΣ:  

1. 1.ΤΕΥΔ.pdf 
2. 2α.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf 
3. 2β.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2_ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΜΕΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.pdf 
4. 2γ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.pdf 
5. 2δ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4_ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.pdf 
6. 2ε.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5_ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf 
7. 2στ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6_ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.pdf 
8. 2ζ.ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 7_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf 
9. 3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf 
10. 4.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.pdf 
11. 5.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ.pdf 
12. 6.Υ_Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ_ ΒΟΥΡΛΑΚΗ.pdf 
13. 7.Υ_Δ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 
14. 8.Υ_Δ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ_ΜΗ ΕΠΙΒ ΠΡΟΣΤ 
15. 9.ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ.PDF 
16. 10.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf 
17. 11.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 
18. 12.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ_CATERING.pdf 
19. 13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 
20. 14.ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf 
21. 15.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.pdf 
22. 16.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 
23. 17.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 112 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ.pdf 
24. 18.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pdf 
25. 19.Υ_Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΝ 
26. 20.Υ_Δ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (α) 
27. 21.ΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
28. 22.Υ_Δ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (β) 
29. 23.Υ_Δ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (γ) 
30. 24.Υ_Δ ΠΕΡΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (δ) 
31. 25.ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
32. 26.ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡ 
33. 27.Υ_Δ ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ(ε) 
34. 28.Υ_Δ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (στ) 
35. 29.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
36. 30.ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
37. 31.Υ_Δ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(η) 
38. 32.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
39. 33.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
40. 34.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
41. 35i.ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018 
42. 35ii.ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018 
43. 36.Υ_Δ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
44. 37.ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΒΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
45. 38.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
46. 39.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
47. 40.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
48. 41.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KP 
49. 42.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
50. 43.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 
51. 44.Υ_Δ  ΡΗΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΣΕΛ.70 
52. 45.Υ_Δ ΡΗΤΡΑΣ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
53. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική 
επιστολή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή της SOCIATATEA DE ASIGURARE – 
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REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. με αρ. GR-000000321/14-3-2019, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και 
βεβαιώθηκε αυτή μέσω του συστήματος επιβεβαίωσης www.guarantee-confirmation.com/search.php στις 22-7-
2019.    
  

2. Για την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.  
Κατέθεσε τα εξής αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ:  

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 
2. Τεχνικά Φυλλάδια-Prospectus 
3. Τεχνική Προσφορά  
4. Τεχνική Προσφορά Συστήματος 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική 
επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή με αρ. 633/732952-0A’/18-3-2019, 
ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το έγγραφο με αρ.100437892_19/22-7-2019 της 
Εθνικής Τράπεζας.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε και έλεγξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα 
ως εξής: 
 

 Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 10394/22-3-2019 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 10794/27-3-2019 

 
Διαπιστώνεται ότι: 
 
Ι. Οι οικονομικοί φορείς:   
 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι:  
Α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και  
Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2.3 και το άρθρο 2.4.3.1. της 6923/26-02-2019 διακήρυξης του 
Δήμου και ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους 
προσφορών. 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των:  
 

 Οικονομικός φορέας 

1 KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 42/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και: 

 Τα αποδεικτικά μέσα της περίπτωσης Β4 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των 
κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι: 
για την περίπτωση Β4: οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την 42/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κυρίως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια άλλα στοιχεία της παρ. Β 
(ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης. 
 

http://www.guarantee-confirmation.com/search.php
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 Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς: από το Δήμο Κορινθίων και 
από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα. 

 
Ελέγχθηκαν η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών ανά οικονομικό φορέα με τις απαιτήσεις της Μελέτης με 
αρ.42/2018, ενώ πραγματοποιήθηκε και μακροσκοπικός έλεγχος των κατατεθέντων δειγμάτων σε σχέση με τις 
προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών. Η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  
 
[1] KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 
Η προσφορά  του οικονομικού φορέα  KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και 
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 6923/26-02-2019 διακήρυξης του 
Δήμου. 
 
[2] ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 
 

1. Υποβλήθηκε κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και 
ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, δεν αναφέρονται όμως οι  ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης 
και ημερομηνίες υποχρέωσης παράδοσης καθώς και τα είδη των υλοποιημένων συμβάσεων όπως 
απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο σημείο (θ) της παρ. Β’ «Λοιπές Απαιτήσεις» του Παραρτήματος Ι – 
Μελέτη με αρ.42/2018. 

 
2. Σύμφωνα με το σημείο (θ) της παρ. Β «Λοιπές Απαιτήσεις» του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.42/2018, οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 
 

«Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών 
τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διεξαγωγής του 
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο, τριών 
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς  που έχουν εκδοθεί  και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό, όπου θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσο χρόνο λειτουργούν, να 
είναι τουλάχιστον 200% της προϋπολογισθείσας σύμβασης». 
 
Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. υπέβαλλε Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών, στην οποία όμως δεν γίνεται αναφορά στον γενικό κύκλο εργασιών για τη χρήση του έτους 2018, 
ομοίως και στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε, επίσης δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο προς απόδειξη των οικονομικών 
στοιχείων του έτους 2018 που έχει προσκομίσει προς απόδειξη της απαιτούμενης επάρκειας της για το έτος 
2018. 

 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων έως τις 09-10-
2019 και έλαβε υπόψη: 
 
A. Τους λόγους απόρριψης όπως αυτοί αναφέρονται στην 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών»  της  Διακήρυξης: 
«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους […] 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς) […], 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, […] 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης», 
 
B.  Το γεγονός ότι οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών [Τμήμα 1], δηλαδή η ανάθεση των ειδών 

θα γίνει στο σύνολο τους, σύμφωνα με το άρθρο 1.3.1 της Διακήρυξης [σελ.9] και το Μέρος Β του Παραρτήματος 
Ι – Μελέτη με αρ. 42/2018, 

 
Εισηγείται: 
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(Α) την απόρριψη της  προσφοράς του  οικονομικού  φορέα  και «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με 
τα παραπάνω αναγραφόμενα.  
 
(Β) την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.στο επόμενο στάδιο 
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, 
 
(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και το 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

Η Επιτροπή 
 

Σαββανού Ελένη 
 

Γιαβάση Άννα 
 

Σούκουλης Αντώνιος 
 

 

 

   .......................................................................................................................................................... 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 
(ΤΕΒΑ)» 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24-10-2019 
 
Στην Κόρινθο, σήμερα 24-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. 
αριθμ.02/2/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 71205 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 6923/26-2-2019 
διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)».  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη  

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα 

3. Τακτικό Μέλος  Σούκουλης Αντώνιος 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 6923/26-2-2019 σχετική διακήρυξη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» για τις ανάγκες του Δήμου 
Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
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Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων 
με μοναδικό α/α συστήματος:   
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E. 

131565 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 131104 

 
Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. δεν λήφθηκε υπόψη στο στάδιο 
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς η προσφορά αυτής αποκλείστηκε κατά το στάδιο του ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1). 
Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα 
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε 
ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:48 π.μ.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, συνέταξε τον Πίνακα Ι.  
 
Πίνακας Ι – Αποτύπωση οικονομικής προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.  
 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Τιμή 
προσφοράς (€) 

Μερική 
δαπάνη (€) 

1 ΠΑΝΕΣ (συσκ..20-30 
τεμ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 7,24 31.276,80 7,20 31.104,00 

2 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
(συσκ.50-80τμχ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.320 0,95 4.104,00 0,93 4.017,60 

3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ (συσκ. 10-
14μεζ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.420 3,3 50.886,00 3,28 50.577,60 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
(συσκ.400-500ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12.115 0,98 11.872,70 0,97 11.751,55 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(συσκ. 1lt) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.056 1,18 8.326,08 1,16 8.184,96 

6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
(συσκ.75-100gr) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.745 1,95 15.102,75 1,92 14.870,40 

7 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.428 1,92 2.741,76 1,90 2.713,20 

8 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (συσκ.10-
14τμχ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.131 1,9 7.848,90 1,88 7.766,28 

9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 
(συσκ.400ml) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.179 2 8.358,00 2,00 8.358,00 

10 ΣΑΠΟΥΝΙ (1 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5.892 0,9 5.302,80 0,90 5.302,80 

Σύνολο 145.819,79  144.646,39 

ΦΠΑ 34.996,75  34.715,13 

Τελικό σύνολο 180.816,54  179.361,52 

 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
(Α) Την ανάδειξη της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» γιατί 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΗΩΛ7-0ΕΥ



 

η μοναδική υποβληθείσα προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και είναι η συμφερότερη για το Δήμο Κορινθίων. 
 
(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, 
συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
 

Η Επιτροπή 

Σαββανού Ελένη               Γιαβάση Άννα                   Σούκουλης Αντώνιος 
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