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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  13-9-2021

      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 της υπ’αριθμ.  
Δ1α/Γ.Π. οικ.53950/   4.9.2021 (ΦΕΚ 4054/4-9-2021 Τεύχος B’): 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, 6 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00,  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 
υπ'αριθμ.πρωτ.25975/9-9-2021 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.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 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», 
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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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα 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) Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1) Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 

2) Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος. 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 447η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  «Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθεια Τροφίμων 
και ειδών βασικής Υλικής Συνδρομής  του  Ε.Π. με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», ΚΣ  ΠΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» αναφέρει ότι σύμφωνα με το 
Άρθρο 72 Ν.38774/2013852/20210 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει : «Η Οικονομική 
Επιτροπή στ)i .. Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, 
τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους  
υπαλλήλους». Ακολούθως υπενθυμίζει την υπ’αριθμ. 35/383/2021 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Επικαιροποίηση - παράταση των πράξεων του Ε.Π «Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδρομής»  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014 -2020  και   θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη 
υπ’αριθμ.25449/07-09-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, η 
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οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής Διερεύνησης τιμών για 
προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής Υλικής Συνδρομής   του  Ε.Π. με τίτλο : 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», ΚΣ  ΠΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδρομής»  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020».

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
147/τ.Α  τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3. Την με αρ. πρωτ. 16505/18.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του 
Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD).

4. Την με αρ.πρωτ.693/21-6-2018 Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ- ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5029440 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020»

5. Την απόφαση τροποποίησης των 57 πράξεων (ΑΔΑ : ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6) της 
πρόσκλησης με τίτλο : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα « Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής »  του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020’’».

6. Την απόφαση ένταξης του γενικού γραμματέα  Κοινωνικής αλληλεγγύης με ΑΠ 
476/26-03-2021  με συνολικό προϋπολογισμό  3.101.519,45 και παράταση της πράξης  
έως 31-12-2022.

7. Tην   απόφαση με αρ. πρωτ. 476/26-3-2021  (ΑΔΑ:ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ) με θέμα :  
Τροποποίησης των 57 πράξεων (ΑΔΑ : ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΙ6) της πρόσκλησης με τίτλο : 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδρομής »  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020’’».

8. Την με αρ. 6213/4-3-2021 πρωτ. Υπεύθυνη / Δήλωση Συναίνεσης  του Νομίμου 
εκπροσώπου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας προς την Διαχειριστική αρχή 
ΤΕΒΑ του ( Ε.Π. Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής )

9. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  περί τροποποίησης προϋπολογισμού 
Αριθμός Απόφασης 163/2021 /14-7-2021.

10. Tην   απόφαση με αρ. πρωτ. 476/26-3-2021  (ΑΔΑ:ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ) με θέμα :  
Τροποποίησης των 57 πράξεων (ΑΔΑ : ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΙ6) της πρόσκλησης με τίτλο : 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και 
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βασικής υλικής συνδρομής »  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020’’».

11. Το ηλεκτρονικό μήνυμα  με αρ.πρωτ.8185/30-3-2021 της Δ. αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του 
ΤΕΒΑ με θέμα : Σύσταση ΕΔΕΛ για προεγκρίσεις διακηρύξεων .

12. Την απόφαση της οικονομικής με αρ.35/383/2021 της  9-8-2021με θέμα :    
Επικαιροποίηση - παράταση των πράξεων του Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής»   του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 –
2020”.

13. Την απόφαση της οικονομικής με αρ.36/383/2021 της  10-8-2021   με θέμα : 
Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 
στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής »  του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020’’».με αύξηση 
προϋπολογισμού της πράξης ποσού :1.389.413,19

14. Την απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.24563/27-8-2021 με θέμα : Συγκρότηση 
ομάδας εργασίας για την υλοποίηση μελέτης για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 , ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
                                                               -----------------
       Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1990/31-5-2019   με θέμα : τροποποίηση του 
προϋπολογισμού της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής »  του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020’’». Αυξήθηκε  
για τον Δήμο Κορινθίων ο προϋπολογισμός της πράξης   και  υποβλήθηκε αίτημα 
τροποποίησης  με δημιουργία   2 νέων υποέργων  ως εξής : Τρόφιμα 
Αποκεντρωμένες προμήθειες 2018 – 2019 και  ΒΥΣ Αποκεντρωμένες 
προμήθειες 2018-2019 .
Για την τεκμηρίωση  του προϋπολογισμού  στην υπό σύνταξη μελέτη  της ανωτέρω 
προμήθειας   ειδών  Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής  κρίνεται απαραίτητος  
ο ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών που θα πρέπει να  ορισθεί από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο. 
Έργο της επιτροπής θα αποτελεί να διεξάγει ενδελεχή έρευνα αγοράς και να 
καταστρώσει τους πίνακες προσδιορισμού των τιμών τροφίμων και Βασικής Υλικής 
συνδρομής   συντάσσοντας και τα σχετικά πρακτικά διερεύνησης τιμών των  ειδών 
της προμήθειας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Κορινθίων  όπως ληφθεί απόφαση για τον ορισμό επιτροπής διερεύνησης τιμών η 
οποία θα αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου.
Στην επιτροπή παρέχεται η αρμοδιότητα να διενεργήσει ενδελεχή έρευνα αγοράς για 
την κάθε προμήθεια και να καταστρώσει τα σχετικά πρακτικά διερεύνησης τιμών και 
τους πίνακες προσδιορισμού μέσω τιμών ειδών τροφίμων και βασικής υλικής 
συνδρομής .
Έργο της επιτροπής είναι ο ορισμός των τιμών του προϋπολογισμού για το σύνολο 
των ειδών  τροφίμων  και  ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα περιλαμβάνονται 
στην υπό σύνταξη μελέτη προμήθειας, μετά από έρευνα αγοράς από επίσημους 
δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους, τιμές από όμοιες προμήθειες τις οποίες έχει  
πραγματοποιήσει ο Δήμος κατά το παρελθόν, τιμές από προσφορές προμηθευτών για 
τρόφιμα και είδη Βασικής υλικής συνδρομής  και όμοιων προμηθειών που   

ΑΔΑ: 62ΛΡΩΛ7-ΥΡΦ



δημοπρατήθηκαν  και από άλλους φορείς  στα πλαίσια των πράξεων  
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», »,, 
Η ομάδα εργασίας που ορίστηκε   με την απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.24563/27-
8-2021 με θέμα  : Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση μελέτης 
προϋπολογισμού : 438.315,14  για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 
2019», », ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 ,   θα συνδράμει στην 
υποστήριξη των εργασιών της  επιτροπής  με την παροχή των σχετικών 
εγγράφων : (σχέδιο  μελέτης με περιγραφή  είδη  τροφίμων και ΒΥΣ ,  την 
περιγραφή των προδιαγραφών που απαιτούνται για κάθε  διανομή- 
υποχρεώσεις των αναδόχων κατά την διανομή   καθώς και των  
επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών τροφίμων και βασικής Υλικής 
Συνδρομής)  .  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και το άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020 παρακαλείται 
η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση:

Ορισμού της επιτροπής διερεύνησης τιμών  για την  προμήθεια Τροφίμων και 
ειδών βασικής Υλικής Συνδρομής  στα πλαίσια της πράξης  με τίτλο : : 
Τροποποίηση των 57 πράξεων με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», », ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το 
ΤΕΒΑ/FEAD  2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6)

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Νανόπουλος Βασίλειος 
Νόμιμος εκπρόσωπος 

της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας 
Η συντάξασα 
Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου 
  

         Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης 
τιμών για την τεκμηρίωση  του προϋπολογισμού  στην υπό σύνταξη μελέτη  της  
προμήθειας ειδών  Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής  στα πλαίσια της πράξης  
με τίτλο : Τροποποίηση των 57 πράξεων με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το 
ΤΕΒΑ/FEAD  2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6), σύμφωνα με την εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας και προτείνει  ως μέλη αυτής, τις υπαλλήλους: 
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Σαββανού Ελένη, κλάδος ΠΕ5  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα, ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστών

Σπυροπούλου Αναστασία, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,

με Πρόεδρο την κ.Σαββανού Ελένη.

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

             Συγκροτεί Επιτροπή  διερεύνησης τιμών  για την τεκμηρίωση  του 
προϋπολογισμού  στην υπό σύνταξη μελέτη  της προμήθειας ειδών Τροφίμων και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής  στα πλαίσια της πράξης με τίτλο : Τροποποίηση των 57 
πράξεων με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 
2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD  2014-2020» (ΑΔΑ: 
ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6) και ορίζει ως μέλη αυτής, τις υπαλλήλους: 

Σαββανού Ελένη, κλάδος ΠΕ5  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος

Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα, ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστών, μέλος

Σπυροπούλου Αναστασία, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μέλος.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής αποτελεί η διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας αγοράς, η 
κατάστρωση Πινάκων προσδιορισμού των τιμών τροφίμων και Βασικής Υλικής 
συνδρομής και των σχετικών πρακτικών διερεύνησης τιμών αυτών των ειδών.
Έργο της επιτροπής είναι ο ορισμός των τιμών του προϋπολογισμού για το σύνολο 
των ειδών  τροφίμων  και  ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα περιλαμβάνονται 
στην υπό σύνταξη μελέτη προμήθειας, μετά από έρευνα αγοράς από επίσημους 
δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους, τιμές από όμοιες προμήθειες τις οποίες έχει  
πραγματοποιήσει ο Δήμος κατά το παρελθόν, τιμές από προσφορές προμηθευτών για 
τρόφιμα και είδη Βασικής υλικής συνδρομής  και όμοιων προμηθειών που 
δημοπρατήθηκαν και από άλλους φορείς στα πλαίσια των πράξεων  
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«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019»,
Η ομάδα εργασίας που ορίστηκε με την απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.24563/27-8-
2021 με θέμα  : Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση μελέτης 
προϋπολογισμού : 438.315,14  για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-
2019», ΚΣ  ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029440 ,   θα συνδράμει στην υποστήριξη 
των εργασιών της Επιτροπής με την παροχή των σχετικών εγγράφων : (σχέδιο  
μελέτης με περιγραφή  είδη  τροφίμων και ΒΥΣ, την περιγραφή των προδιαγραφών που 
απαιτούνται για κάθε  διανομή- υποχρεώσεις των αναδόχων κατά την διανομή   
καθώς και των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών τροφίμων και βασικής 
Υλικής Συνδρομής),  όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο 
ιστορικό της παρούσης.     
           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/447/2021.-
                                                                       Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,   14-09-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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