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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  2-9-2021 

 

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

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

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 52666/27-8-

2021 (ΦΕΚ 3958 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021 Εγκύκλιο 59η του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια 

περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 

51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας 

Πέμπτη και ώρα από 12:00 έως 12:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

25062/2-9-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις 

για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.  

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

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

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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Κωνσταντίνα), 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

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

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Περί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου του 

Δήμου σχετικά με υπόθεση που αφορά στη δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων για την 

προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€», διότι η εν λόγω 

προμήθεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για 

την ολοκλήρωσή της. 

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

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 438η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου σχετικά 

με υπόθεση που αφορά στη δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων για την προμήθεια με 

τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€» υπενθυμίζει στα 

μέλη της Επιτροπής την αριθ. 430/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας 

ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Σωτήριος Γαλάνης, με εντολή 

να συντάξει γνωμοδότηση επί των αιτιάσεων και παρατηρήσεων, που τίθενται στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου 19411/14-07-2021 έγγραφο της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

ΑΕ, σχετικά με την δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού 

μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καθώς και να υποδείξει τον τρόπο ορθού 

ΑΔΑ: ΨΦΜΧΩΛ7-ΓΙΣ



νομικά χειρισμού της υπόθεσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 21519/30-7-

2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 2-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένου εγγράφου 25058/2-9-2021, σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του 

Δήμου κ. Σωτήριου Γαλάνη, η οποία έχει ως εξής: 

  «… Με την υπ’ αριθμό  430/ 2021  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 

ορίσθηκα πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου προκειμένου να συντάξω γνωμοδότηση προς Εσάς 

σχετικά με τα ζητήματα που θέτει  η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

Α.Ε.» για την υπόθεση της δημόσιας σύμβασης στα πλαίσια του διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2018-2019» προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84 ευρώ. Ειδικότερα η ανωτέρω εταιρεία με το 

από 14-7-2021 έγγραφό της με θέμα : « ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KORINTHIAN PALACE CATERING 

Α.Ε.», το οποίο κατατέθηκε σε Σας με αριθμό πρωτοκόλλου 19411/14-7-2021 και αναφερόμενη 

στον ως άνω διαγωνισμό, ο οποίος είχε προκηρυχθεί με την υπ’ αριθμό 44547/18-12-2018 

διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, θέτει σειρά ζητημάτων, επί των οποίων ζητείται γνωμοδότησή 

μου. 

      Ι.- Σύντομο ιστορικό υποθέσεως: 

Από τα έγγραφα που μου τέθηκαν υπόψη και από τις πληροφορίες των αναμειχθεισών στη 

υπόθεση υπηρεσιών Σας το σύντομο ιστορικό της εν θέματι υπόθεσης έχει ως ακολούθως : 

       Με την υπ’ αριθμ. 4454718-12-2018 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων  προκηρύχθηκε ο 

προαναφερθείς διαγωνισμός, στον οποίο μετείχαν τρεις εταιρείες, ήτοι η «KORINTHIAN PALACE 

CATERING Α.Ε.», η «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» και η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». Με το 

από 29-1-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού  εισηγήθηκε την απόρριψη της 

προσφοράς της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» και αποδέχθηκε τις προσφορές των εταιρειών 

«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» και «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ενώ με 

το από 14.5.2019 πρακτικό της η ίδια ως άνω Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη της εταιρείας   

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με δεύτερη 

κατά σειρά μειοδοσίας την «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.».  Ακολούθως με την υπ’ 

αριθμ. 206/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκαν τα 

ανωτέρω πρακτικά και  αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της σύμβασης η εταιρεία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  

      Κατά της απόφασης αυτής η «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε την υπ’ αριθμ, 

749/27-6-2019 προδικαστική προσφυγή της, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της ως άνω 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η 

προσφορά της «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», η οποία απερρίφθη με την με αριθμό 

900/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως απαράδεκτη ελλείψει 

εννόμου συμφέροντος.  

     Παράλληλα κατά της ίδιας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων άσκησε 

προδικαστική προσφυγή και η εταιρεία «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» κατά το μέρος 

που έγινε αποδεκτή η προσφορά της και αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της σύμβασης η  

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία έγινε δεκτή με την με αριθμό 901/2020 απόφαση 
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της ΑΕΠΠ. Σε συμμόρφωση δε με την ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε η με αριθμό  30/352/13-8-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία ανακάλεσε την αρχική με αριθμό 206/2019 

απόφασή της και απέρριψε την προσφορά της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» , 

ορίζοντας προσωρινή ανάδοχο της σύμβασης την εταιρεία «KORINTHIAN PALACE CATERING 

Α.Ε.».   

    Την 19-8-2019 η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε κατά των ως άνω με 

αριθμούς 900/2019 και 901/2019 αποφάσεων  της ΑΕΠΠ αιτήσεις αναστολής ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης επί των οποίων εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις : 

α.-  Επί της αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 900/2019 αποφάσεως εκδόθηκε η με αριθμό Ν 

4/ 2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η οποία χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία της 

υποθέσεως  έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την εκτέλεση της με αριθμό 900/2010 απόφασης 

της ΑΕΠΠ, της με αριθμό  206/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 

και την πρόοδο του διαγωνισμού και  

β.-   Επί της αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 901/2019 αποφάσεως εκδόθηκε η με αριθμό Ν 

16/ 2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η οποία εξετάζοντας την ουσία της 

υπόθεσης  απέρριψε την αίτηση αναστολής και επικύρωσε την ρηθείσα απόφαση. Ειδικότερα η ως 

άνω απόφαση δέχθηκε, ότι : «από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει, ότι η αιτούσα ( σ. η εταιρεία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.») στο πεδίο του ΕΕΕΣ που αφορά το λόγο αποκλεισμού 

λόγω σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας αφενός την 

«επιβολή προστίμου 11.328,38 ευρώ την περίοδο  2003-2007 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού 9 

άρθρο 44 παρ. 3 ν. 3959/2011», αφετέρου ως μέτρα αυτοκάθαρσης : « Παύση συνεργασίας με την 

ΝΟΥΝΟΥ από το 2007 για την οποία μας επεβλήθη το πρόστιμο»…….όμως το πρόστιμο αυτό 

αφορούσε στη σύναψη εκ μέρους της αιτούσας συμφωνιών με έτερο οικονομικό φορέα που είχε ως 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ωστόσο το οικείο πεδίο απαντήθηκε αρνητικά από την 

αιτούσα. Έτσι, με την προσβαλλόμενη κρίθηκε ότι η αναθέτουσα αρχή όφειλε να απορρίψει 

την προσφορά της αιτούσας, λόγω πλημμελούς συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ ως προς το πεδίο 

αυτό, η πλημμέλεια δε αυτή δεν μπορούσε να θεραπευτεί κατόπιν διευκρινιστικού 

ερωτήματος της αναθέτουσας αρχής, κατ’ άρθρο 102 του ν.4412/2016». 

       Την 22-10-2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων,  με την με αριθμό 31/362/22-8-

2019 απόφαση της ανέδειξε ως οριστική ανάδοχο της σύμβασης την εταιρεία «KORINTHIAN 

PALACE CATERING Α.Ε.». Με την ανωτέρω απόφαση περατώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια 

του εν θέματι διαγωνισμού και σε αυτήν ενσωματώθηκαν όλες οι προηγούμενες διοικητικές πράξεις 

της διοίκησης, οι οποίες απώλεσαν την εκτελεστότητά τους , πλην όμως η ανωτέρω απόφαση 

ουδέποτε προσεβλήθη ενώπιον της ΑΕΠΠ ή των διοικητικών δικαστηρίων, και ως εκ τούτου 

κατέστη ισχυρή, εκτελεστή και απρόσβλητη ( ΔΕφΑθ 620/2017, Στε 3075/2015 1086/2015).  

       Τέλος κατ’ έτος 2021 υπεγράφη η με αριθμό 3774/ 2021  σύμβαση μεταξύ του  Δήμου 

Κορινθίων  με την εταιρεία «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», η οποία εκτελείται κανονικά 

και η χρονική ισχύς της οποίας λήγει την 31-12-2021. 

       IΙ.-  Από την μελέτη των στοιχείων που μου παραδόθηκαν από τον Δήμο Κορινθίων 

προκύπτουν οι εξής απαντήσεις- γνωμοδότηση επί των καθ’ έκαστον ισχυρισμών της ανωτέρω 

εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» :  

      1.-Ζητεί με το υπόμνημά της η ανωτέρω εταιρεία τον εκ νέου έλεγχο όλων των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προαναφερθέντος διαγωνισμού, την εκ νέου εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σας ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών 

εγγράφων βάσει του Ν 4412/2016 και την κοινοποίηση της εισήγησης αυτής μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

στην ως άνω εταιρεία.     

 Α.-   Ως γνωστόν, η όλη διαδικασία προκήρυξης, διενέργειας και περάτωσης του 

προαναφερθέντος διαγωνισμού του Δήμου Σας για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής 

υλικής συνδρομής προβλέπεται από τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016, αποτελούμενο από 379 

άρθρα. Ουδαμού και σε καμία διάταξη του νόμου αυτού  δεν προβλέπεται δυνατότητα της 
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αναθέτουσας αρχής, εν προκειμένω του Δήμου Κορινθίων, να προβεί σε επανέλεγχο των 

υποβληθέντων από την ανάδοχο εταιρεία δικαιολογητικών κατακύρωσης στο παρόν στάδιο, ήτοι σε 

χρόνο που το χρονικό διάστημα ισχύος και εκτέλεσης της σύμβασης τελειώνει και να προβεί σε νέα 

εισήγηση σχετικά με την πληρότητα και νομιμότητα των εγγράφων του διαγωνισμού. Συνεπώς το 

σχετικό αίτημα της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» είναι μη νόμιμο, αφού δεν 

προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου. 

        Πέραν τούτου, απολύτως προαπαιτούμενο για την υποβολή οιουδήποτε αιτήματος από 

οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς οιαδήποτε δικαστήριο, δημόσια αρχή, νπδδ κλπ είναι η 

ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.  Για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος, κατά τη νομική 

θεωρία και νομολογία, το έννομο συμφέρον του αιτούντος θα πρέπει να είναι και άμεσο, από την 

άποψη ότι το προβαλλόμενο προσωπικό συμφέρον πρέπει να συνδέεται αιτιωδώς με το πρόσωπο 

του προσφεύγοντος, χωρίς να παρεμβάλλεται συμφέρον τρίτου, και ενεστώς, δηλαδή να είναι 

υπαρκτό και όχι μελλοντικό, ήτοι η βλάβη που προκαλείται στον ενδιαφερόμενο να έχει ήδη επέλθει 

ή να είναι βέβαιο ότι θα επέλθει κατά το χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και να υφίσταται 

σωρευτικά τόσο κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης, όσο και κατά την 

άσκηση του ενδίκου βοηθήματος και την εξέταση-συζήτηση αυτού (άρθρο 47 παρ. 1 ΠΔ 18/1989, 

βλ. ενδεικτικά, ΣτΕ 956/95 ΔΔικ 1995/577, ΣτΕ Ολομ. 280/96 ΔΔικ 1996/844, ΔτΕ 416/2002, 

2239/2003, Ολομ. ΣτΕ 1002/2007, ΣτΕ 522/2020, Κ. Χιώλος, Το έννομο συμφέρον στην ακυρωτική 

δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΔιοικΔ, 2010, τ. 4, σ. 846-7) και δεν αρκεί το γενικό 

δημόσιο ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για τη σύννομη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

(ΣτΕ 4391/2011 7μ., 2446/1992 7μ).  

     Περαιτέρω σύμφωνα  με τη με αρ. 235/2019 απόφαση του  Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΑ 

Ολομ) κρίθηκε, ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 346 παρ. 1 και 2 και 360 παρ. 1 

του ν. 4412/2016 -οι οποίες αποδίδουν το πνεύμα των αντίστοιχων διατάξεων των δικονομικών 

οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ (άρθρα 1 παρ. 3 και 2α παρ. 2) -ερμηνευομένων υπό το 

πρίσμα των κριθέντων με τις προμνημονευθείσες αποφάσεις του ΔΕΕ, συνάγεται ότι οριστικώς 

αποκλεισθείς από κάποιο διαγωνισμό θεωρείται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος είτε δεν 

εστράφη κατά της πράξης αποκλεισμού του, είτε εστράφη μεν κατ’ αυτής, πλην ο 

αποκλεισμός του κατέστη οριστικός με την δημοσίευση απορριπτικής απόφασης επί 

αιτήσεως ακυρώσεώς του, η οποία, κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιεβλήθη την ισχύ δεδικασμένου.  Έχει 

κριθεί δε ότι  ισχύ δεδικασμένου έχουν και οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ, επειδή  λαμβάνονται 

εξασφαλίζοντας συνθήκες ουσιαστικής αντιμωλίας (βλ. ΕΑ ΣτΕ 179/2019), εκδίδονται με πλήρη 

αιτιολογία (άρθρο 367 παρ. 1) και έχουν απολύτως δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα ως προς τα  

εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα άλλωστε και με την παρ. 3 του άρθρου 367 του νόμου ( ΑΕΠΠ 

68/2020).  

      Τέλος και σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν κάποιος συνδιαγωνιζόμενος κριθεί ότι έχει έννομο 

συμφέρον για το υποβαλλόμενο αίτημά του θα πρέπει η τυχόν αποδοχή του αιτήματός του να μην 

οδηγεί σε οριστική ματαίωση του διαγωνισμού, σε αδυναμία δηλαδή επαναπροκήρυξής του διότι 

π.χ. παρήλθε το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορούσε η σύμβαση, αλλά πρέπει  αντιθέτως, 

να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κίνησης νέας διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης, δηλαδή 

θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να γίνει 

δυνατή η εκτέλεσή  του πριν από την λήξη του χρονικού διαστήματος ( βλ. 21/2020 επταμελούς 

σύνθεσης ΑΕΠΠ ). 

Β.-   Στην παρούσα υπόθεση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο -Ι-  της παρούσας μου μετά από 

προδικαστική προσφυγή της «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» κατά της με αριθμό 

206/21-5-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία 

απερρίφθη η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έγιναν δεκτές οι 

προσφορές των εταιρειών «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.»  και « ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» και η τελευταία ορίσθηκε προσωρινή ανάδοχος της σύμβασης, εκδόθηκε η με 

ΑΔΑ: ΨΦΜΧΩΛ7-ΓΙΣ



αριθμό 901/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε 

δεκτή η ρηθείσα προσφυγή και ακυρώθηκε η με αριθμό 206/21-5-2019 απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής κατά το μέρος που είχε γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας « ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  και είχε αναδειχθεί προσωρινή ανάδοχος της σύμβασης.  

   Κατά της ανωτέρω απόφασης η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε την με 

αριθμό καταχώρισης ΑΜΝ36/19.8.2019 αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Τριπόλεως, η οποία απορρίφθηκε με την με αριθμό Ν16/2020 απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, απέρριψε το σχετικό αίτημα αναστολής 

εκτέλεσης της  με αριθμό 901/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 

επικύρωσε την ανωτέρω απόφαση . Στο σημείο αυτό δέον να επισημανθεί, ότι ένας εκ των 

σοβαρών λόγων απορρίψεως της άνω αναστολής, είναι ότι η απόφαση αυτή θεώρησε, ότι η 

αιτούσα εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» δεν είχε δυνατότητα συμμετοχής 

στον με την με αριθμό 44547/18-12-2018 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων διαγωνισμό λόγω 

των πλημμελειών που περιγράφονται σε αυτήν και συγκεκριμένα όσων αναφέρονται στην σκέψη 19 

της ως άνω απόφασης, όπου κάνει λόγο στην ουσία για πλημμελή συμπεριφορά και μη αναφορά 

προστίμου που της έχει επιβληθεί στο πεδίο περί σύναψης συμφωνιών με στόχο την στρέβλωση 

του ανταγωνισμού (ΣτΕ 72/2020), πλημμέλεια η οποία δεν μπορούσε να θεραπευθεί εκ των 

υστέρων. 

   Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατ’ ουδένα τρόπο  προσεβλήθη, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκε υπόψη μου και μετά ταύτα, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν, η με αριθμό 901/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ έχει ισχύ δεδικασμένου και 

δεσμευτικό νομικό αποτέλεσμα, όσον αφορά στην περαιτέρω συμμετοχή της εταιρείας 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» στον εν θέματι διαγωνισμό , από τον οποίο την 

απέκλεισε οριστικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή συμμορφούμενη με την  ανωτέρω με αριθμό 901/2019 απόφαση της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απόφαση εξέδωσε την με αριθμό 30/352/13-8-2019 

απόφασή της με την οποία απεκλείσθησαν από τον άνω διαγωνισμό οι εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Α.Ε.» και «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», έγινε αποδεκτή η προσφορά της 

«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 

διαγωνισμού η τελευταία αυτή εταιρεία, ενώ με την υπ’ αριθμόν 31/362/22-8-2019 απόφαση της 

ίδιας Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού η ίδια ως άνω 

εταιρεία  «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.». Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης η 

εταιρεία  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» δεν προσέφυγε, ως όφειλε βάσει των διατάξεων 

του Ν. 4412/2016, ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε έχει ασκήσει αίτηση αναστολής της ενώπιον των 

διοικητικών δικαστηρίων, ενώ το μοναδικό ένδικο βοήθημα που άσκησε ήτο μία ένσταση – 

προσφυγή ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου , η 

οποία απερρίφθη με την με αριθμό 220505/18-10-2019 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. Συνεπώς η ανωτέρω με αριθμό  31/362/22-8-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατέστη εκτελεστή, η εταιρεία «KORINTHIAN PALACE 

CATERING Α.Ε.» ορίσθηκε οριστική ανάδοχος του διαγωνισμού και η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» αποκλείσθηκε οριστικά από τον διαγωνισμό.  

     Επομένως η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ως τεθείσα εκποδών του 

διαγωνισμού με τις ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ήδη προ του σταδίου 

πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης , στερείται έκτοτε εννόμου 

συμφέροντος να προσβάλει οιαδήποτε πράξη- απόφαση σχετική με τον προδιαληφθέντα 

διαγωνισμό, ως προς τον οποίο έχει καταστεί τρίτη και να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με 

τον διαγωνισμό αυτό (βλ. ΕΑ ΣτΕ 301/2011, 748/2010, 1317/2009, ΣτΕ 2817/2008, 1450/2007 και 

666/2006)..  

   Σε κάθε περίπτωση η χρονική ισχύς της ανωτέρω συμβάσεως με τον Δήμο Κορινθίων λήγει την 

31-12-2021, ήτοι σε  τέσσερις μήνες από σήμερα, η οποιαδήποτε προσπάθεια ακυρώσεώς της ( σ. 
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ακόμα και αν ήταν εφικτή) και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θα απαιτούσε χρονικό διάστημα 

κατά πολύ μεγαλύτερο του τετραμήνου και συνεπώς ακόμα και αν επετυγχάνετο τυχόν ακύρωση 

της σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» το χρονικό 

διάστημα, στο οποίο αφορούσε η σύμβαση θα έχει παρέλθει χωρίς καμία δυνατότητα προκηρύξεως 

νέου διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης σύμβασης.  

     Μετά ταύτα το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας για εκ νέου έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.»  και  νέα εισήγηση ως προς 

την πληρότητα και την νομιμότητα τους δεν κρίνεται νόμιμο με βάση τα προαναφερθέντα. 

     2.- Ισχυρίζεται η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ότι με την υπογραφή 

της ανωτέρω σύμβασης παραβιάσθηκε και καταστρατηγήθηκε η με αριθμό Ν 4/2020 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.  

     Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι ακριβής. Ειδικότερα, η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

Α.Ε.» άσκησε την από 20-6-2019 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης  749/27.6.2019 προδικαστική 

προσφυγή της ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της 

προδιαληφθείσας με αριθμό 206/21-5-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορινθίων αιτούμενη την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης κατά το μέρος με το οποίο έκανε δεκτή 

την προσφορά της εταιρείας «.KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.». Επί της ως άνω 

προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 900/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, η οποία απέρριψε την προσφυγή ελλείψει εννόμου συμφέροντος και ως αλυσιτελή 

κρίνοντας ότι η προσβαλλόμενη με αριθμό 206/21-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» αναδεικνυόταν προσωρινή 

ανάδοχος ήτο επωφελής για την ίδια. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό, ότι η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών εξετάζοντας την ως άνω προσφυγή της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως η 

εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε την με αριθμό καταχώρισης 37/2019 

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό Ν 4/2020 απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση των 1.- με αριθμό 900/2019 

απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατά το μέρος που απέρριψε τις 

προβληθείσες με την προδικαστική προσφυγή  αιτιάσεις κατά της αποδοχής της προσφοράς της 

«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» και 2.- με αριθμό 206/21-5-2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, κατά το μέρος που έκρινε αποδεκτή της προσφορά 

της εταιρίας «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» και την πρόοδο του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Το ανωτέρω Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης περιορίσθηκε στη διαπίστωση της 

πιθανολογούμενης παράβασης της αιτιολογίας της άνω απόφασης της ΑΕΠΠ ( 900/2019), κατ’ 

επίκληση της οποίας οι αιτιάσεις αυτές απερρίφθησαν ως άνευ εννόμου συμφέροντος 

προσβληθείσες και δεν εξέτασε τις αιτιάσεις κατ’ ουσίαν.  

   Όπως προεκτέθηκε μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης μεσολάβησε η ακύρωση της 

προσβαλλόμενης από την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με αριθμό 206/206/21-

5-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και ο αποκλεισμός της 

εταιρείας αυτής από τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό με τις με αριθμούς 30/352/13-8-2019 και 

31/362/22-8-2019 αποφάσεις της ιδίας Επιτροπής. Συνεπώς αφενός η προσβαλλόμενη από την 

ρηθείσα εταιρεία απόφαση δεν είναι πλέον εκτελεστή , με συνέπεια οιαδήποτε διανοιγείσα κατ’ 

αυτής δίκη να είναι πλέον άνευ αντικειμένου, αφετέρου με την αριθμό 31/362/22-8-2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, κατά της οποίας η ως άνω εταιρείας δεν 

προσέφυγε ενώπιον της ΑΕΠΠ και δεν την προσέβαλε ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η 

εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» αποκλείσθηκε οριστικά από τον εν θέματι 

διαγωνισμό, ως προς τον οποίο κατέστη τρίτη και στερείται εννόμου συμφέροντος για την κατάθεση 

και συζήτηση οιουδήποτε αιτήματος, ενδίκου μέσου ή ενδίκου βοηθήματος σχετικά με τον ανωτέρω 

διαγωνισμό. 
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    Μετά ταύτα η  πρόοδος του εν θέματι διαγωνισμού, η περάτωση αυτού και η υπογραφή της με 

αριθμό  3774/2021  σύμβασης από τον  Δήμο Κορινθίων  με την εταιρεία «KORINTHIAN PALACE 

CATERING Α.Ε.» δεν παραβιάζουν την με αριθμό Ν 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης αφού αυτή ανεφέρετο σε άλλη απόφαση (900/2019) της ΑΕΠΠ, ενώ με επιγενόμενη με 

αριθμό  901/2019απόφαση τη ΑΕΠΠ, η αίτηση αναστολής της κατά της οποίας απερρίφθη, ετέθη 

εκτός διαγωνισμού η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» και συνεπώς η Ν 4/2020 

κατέστη άνευ αντικειμένου. 

    3.-  Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι παρέλκει η εξέταση των επιμέρους αιτιάσεων της 

εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» σχετικά με τα υποβληθέντα από την εταιρεία 

«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» δικαιολογητικά , ενώ αποκλειστικά για λόγους 

πληρότητας της γνωμοδότησης επισημαίνεται  ότι  βάσει των  διατάξεων του Ν. 4412/2016 δεν 

απαγορεύεται η οψιγενής μεταβολή στοιχείων των δικαιολογητικών της συμμετέχουσας εταιρείας, 

εφόσον  εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

         Ειδικότερα κατά τις διατάξεις του άρθρου  104 του ν. 4412/2016 σε περίπτωση μεταβολών 

στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι μετέχοντες στον διαγωνισμό είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα 

με το άρθρο 79 του ιδίου νόμου και οι οποίες ( μεταβολές)  επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

μετέχων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά 

και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ήτοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην 

περίπτωση αυτή - της έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο 

του προσωρινού αναδόχου - δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής. 

Περαιτέρω από τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 συνάγεται ότι οι οψιγενείς 

μεταβολές που ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή, καταλαμβάνουν 

μόνον τη μεταβολή στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

δηλαδή την απώλεια προσόντος συμμετοχής, δια επέλευσης λόγου αποκλεισμού ή αναίρεσης 

πλήρωσης κριτηρίου επιλογής, και όχι τη μεταβολή του τρόπου πλήρωσης των προϋποθέσεων 

συμμετοχής και κάθε εν γένει στοιχείου (ΑΕΠΠ 359/2020). Επομένως σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχει στο πρόσωπό 

του λόγος αποκλεισμού, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αποδεικνύει αυτά κατά πάντα 

χρόνο, η προσφορά του είναι καθόλα νόμιμη, ενώ επίσης από την γραμματική διατύπωση των 

άνω διατάξεων συνάγεται ότι δεν προκύπτει υποχρέωση του διαγωνιζόμενου για σχετική δήλωσή 

του περί οψιγενών μεταβολών για μεταβολές που επήλθαν μετά την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησής του για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ΑΕΠΠ 464/2021).  

         Εν προκειμένω οι αναφερόμενες στο υπόμνημα της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» μεταβολές στα προσκομισθέντα από την  «KORINTHIAN PALACE CATERING 

Α.Ε.» δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν επιφέρουν απώλεια οιουδήποτε προσόντος συμμετοχής της 

ρηθείσας εταιρείας και δεν απαγορεύονται ούτε από τις διατάξεις του Ν 4412/2016, ούτε από την 

Διακήρυξη, καθόσον σχετική απαγόρευση θα αντίκειτο στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και  

την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, και συνεπώς ουδείς λόγος αποκλεισμού αυτής από τον 

εν θέματι διαγωνισμό συνέτρεχε.  

        Εξάλλου στο κείμενο του υπομνήματος της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  

αποδίδονται αιτιάσεις και όσον αφορά  σε δικαιολογητικά, τα οποία δεν προεβλέποντο ως όροι ή 

προϋποθέσεις συμμετοχής στον ρηθέντα διαγωνισμό ούτε από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε 

από την σχετική διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων,  όπως ενδεικτικά η ύπαρξη και η προσκομιδή 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων της συμμετέχουσας εταιρείας ή 

εγκατεστημένης παραγωγικής ισχύος σε αυτές ή  άδειας χονδρικού εμπορίου και συνεπώς σε κάθε 

περίπτωση είναι αδιάφορο εάν  η «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.» προσεκόμισε ή όχι 

σχετικά έγγραφα, σε ποιο στάδιο τα προσεκόμισε και ποία η χρονική ισχύς τους.  
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      Επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό, ότι η ως άνω εταιρεία στερείται πλέον εννόμου συμφέροντος 

για παρόμοιες παρατηρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν μόνο σε διαφορετικό νομικό 

πλαίσιο και όχι σε αυτό των διοικητικών διαφορών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

     Καταλήγοντας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν υφίσταται δυνατότητα επανελέγχου 

από τον Δήμο Κορινθίων των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας    «KORINTHIAN 

PALACE CATERING Α.Ε.» και νέας εισήγησης σχετικά με την πληρότητα και νομιμότητα αυτών, 

δεδομένου  ότι όλες οι πράξεις –αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν διαρκούντος του διαγωνισμού 

έχουν απωλέσει την εκτελεστότητά τους και συνεπώς αλυσιτελώς προσβάλλονται και ότι η 

διαγωνιστική διαδικασία έχει περατωθεί  με την υπογραφή της με αριθμό  3774/2021 σύμβασης, η 

οποία ήδη εκτελείται και θα εκτελείται μόνο για τέσσερις (4) μήνες ακόμα, ότε λήγει το χρονικό 

διάστημα ισχύος της, και για την ακύρωση της οποίας αρμόδια θα ήσαν αποκλειστικά τα διοικητικά 

δικαστήρια. 

     Περαιτέρω η εταιρεία  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ως οριστικώς αποκλεισθείσα 

από τον προκηρυχθέντα με την με αριθμό 44547/18-12-2018 Διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων 

διαγωνισμό ήδη από το στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής έχει καταστεί τρίτη ως 

προς αυτόν και συνεπώς στερείται εννόμου συμφέροντος να αιτηθεί έγγραφα σχετικά με την 

πρόοδο του ανωτέρω διαγωνισμού και  να  στραφεί ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής, νπδδ και 

δικαστηρίου κατά  οιασδήποτε  πράξης – απόφασης που αφορά στον εν θέματι διαγωνισμό.   

   Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Κορινθίων δεν υποχρεούται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια 

προκειμένου να ικανοποιήσει τα μη προβλεπόμενα από τον νόμο και την διακήρυξη αιτήματα της 

εταιρείας  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε». …» 

 

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ως άνω γνωμοδότησης, 

συνταχθείσας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων κ. Σωτήριο Γαλάνη, δυνάμει 

της αριθ. 430/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  επί των αιτιάσεων και παρατηρήσεων, 

που τίθενται στο υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 19411/14-07-2021 έγγραφο της 

εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ, σχετικά με την δημόσια σύμβαση της προμήθειας 

με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

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

και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 2-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένου εγγράφου 25058/2-9-2021, σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του 

Δήμου κ. Σωτήριου Γαλάνη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
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και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, 

σχετικής νομοθετικής διάταξης,  

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    

  Εγκρίνει την από 2-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 25058/2-9-

2021, σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Σωτήριου Γαλάνη, που 

συντάχθηκε δυνάμει της αριθ. 38/430/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, επί των αιτιάσεων 

και παρατηρήσεων, που τίθενται στο υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 19411/14-07-2021 

έγγραφο της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ, σχετικά με την δημόσια σύμβαση της 

προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣ 

ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/438/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-9-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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