
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 49 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-10-2021 

 
      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. 61910/7-10-

2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 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 τo Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθμ.643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, 

μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 30014/14-10-2021 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' 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

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

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ. 26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, 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 τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος. 

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

 

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

συζήτησης του θέματος «Αίτημα αναθέτουσας αρχής για παράταση χρόνου ισχύος προσφορών και 

αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 49/2018)», διότι οι προσφορές των συμμετεχόντων 

έληξαν στις 20-9-2021 και πρέπει άμεσα να σταλεί αίτημα της αναθέτουσας αρχής προς τους 

συμμετέχοντες για την παράτασή τους, καθώς η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εν 

θέματι προμήθεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που 

εκπροσωπεί ο Δήμος Κορινθίων, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας. 

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

θέματος.                  

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 558η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Αίτημα 

αναθέτουσας αρχής για παράταση χρόνου ισχύος προσφορών και αντίστοιχων εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 

180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 49/2018)», υπενθυμίζει στα μέλη 

της Επιτροπής την αριθ. 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 
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στις 4-2-2019, 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’ αριθ. 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 αριθ. 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 

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.. 

Με την αριθ. 41/362/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 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 εν θέματι προμήθειας, απορρίφθηκε η 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, έγινε δεκτή η 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  αριθ. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης 

διαγωνισμού, η οποία προωθήθηκε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής 
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προσφοράς, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

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

131565 για το σύνολο των ειδών της  αριθ. 42/2018 μελέτης και της υπ΄ αριθ. 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..  

 Εν συνεχεία, με την αριθ. 45/424/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διατυπώθηκαν οι 

απόψεις του Δήμου επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 21-9-2020 κι 

έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 1326/21-9-2020, κι οποία στρέφεται κατά 

του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 41/362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 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. 

    Επί της ως άνω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 1478/2020 απόφαση της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – 2ο Κλιμάκιο, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας 

γίνεται δεκτή η ως άνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή, ακυρώνει την με αριθμό 

41/362/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η 

προσφορά της «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», χωρίς η αναθέτουσα αρχή να καλέσει 

προηγουμένως την ως άνω διαγωνιζόμενη να διευκρινίσει την προσφορά της και αναπέμπει την 

προσβαλλόμενη στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου η τελευταία να ζητήσει από την 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» να διευκρινίσει την προσφορά της. 

Τέλος, με την αριθ. 55/565/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Κορινθίων 

συμμορφώθηκε με τα οριζόμενα στην με αριθμό 1478/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών – 2ο Κλιμάκιο επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον 

αριθμό 1326/21-9-2020 προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., αναπέμπει 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 για την σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια και ορίζει: α)την αποστολή αιτήματος από την επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. περί υποβολής 

υπομνήματος διευκρινήσεων επί της με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 131104 

προσφοράς του στον εν θέματι διαγωνισμό, β)τη συνακόλουθη επανεξέταση της εν λόγω 
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προσφοράς του οικονομικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό 

υπόμνημα διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα, γ)τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση προς την 

Οικονομική Επιτροπή τροποποιημένων των ως άνω πρακτικών από την επιτροπή αξιολόγησης 

διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω αναφερόμενο υπόμνημα διευκρινήσεων, κατόπιν της 

υποβολής του από τον οικονομικό φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., και την συνακόλουθη 

επανεξέταση της ως άνω προσφοράς του οικονομικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε..  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28528/1-10-2021 

εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 
(ΤΕΒΑ)» [Διακήρυξη με αρ. 6923/26-02-2019) 

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 24745/30-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΔΩΛ7-Ξ9Ν) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί 
ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την 6923/26-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)». 

2. Την αρ. 41/362/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη της Korinthian 
Palace A.E. ως προσωρινού αναδόχου. 

3. Την με αρ. ΓΑΚ 1326/21-09-2020 προδικαστική προσφυγή της Ζουμπουλάκης Α.Ε. κατά της 
αρ. 41/362/2020 απόφασης. 

4. Την με αρ. 1478/2020 πράξη της ΑΕΠΠ. 
5. Την αρ. 55/565/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αρ. 

1478/2020 πράξη της ΑΕΠΠ 
6. Την με αρ. ΑΝΜ 46/26-11-2020 αίτηση αναστολής της Korinthian Palace A.E ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της αρ. 1478/2020 πράξης της ΑΕΠΠ 
7. Την αρ. Ν8/26-11-2020 απόφασης αναστολής της αρ. 1478 πράξης της ΑΕΠΠ από το  

Διοικητικό Εφετείο. 
8. Την αρ. ΑΚ 12/11-03-2021 αίτηση ακύρωσης της αρ. 1478/2020 πράξης της ΑΕΠΠ, της 

οποίας η εκδίκαση εκκρεμεί. 
9. Το αρ. 27481/23-09-2021 αίτημα της επιτροπής διαγωνισμού για τον ορισμό δικηγόρου για 

γνωμοδότηση.  
10. Το με αρ. 7374/19-03-2021 έγγραφο περί παράτασης ισχύος προσφορών των οικονομικών 

φορέων, έως 20-09-2021.  
11. Την αποδοχή, των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, παράτασης ισχύος των προσφορών 

έως 20-09-2021 και τις αντίστοιχες παρατάσεις των εγγυητικών τους επιστολών. 
12. Το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 καθώς και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2.4.5. - Χρόνος 

ισχύος των προσφορών - της αρ. 6923/26-02-2019 διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα 
με τα οποία: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα} οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμέτοχης τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στη 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν ης προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς». 

13. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια είναι χρηματοδοτούμενη και αφορά σε είδη που 
προορίζονται για ευαίσθητες κοινωνικά/οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες 
χρειάζονται να λάβουν όσο το δυνατόν συντομότερα τα είδη της σύμβασης, 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης, κρίνεται απαραίτητη η παράταση 
ισχύος της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE Α.Ε. και της Ζουμπουλάκης Α.Ε  κατά 
έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 20-03-2022, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 
     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει να αιτηθεί η Οικονομική Επιτροπή, ως αναθέτουσα 

αρχή, την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για 

την εν θέματι προμήθεια οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. και ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενων, κατά έξι (6) μήνες, 

ήτοι έως και την 20-3-2022 και την αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής των ανωτέρω, καθώς η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την 

εν θέματι προμήθεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

που εκπροσωπεί ο Δήμος Κορινθίων, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28528/1-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 

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

διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Αιτείται στους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες 1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και 

2)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενους, συμμετέχοντες στον 

επαναληπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(αριθμός μελέτης 49/2018), με αριθμό διακήρυξης 6923/26-2-2019 και αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 71204, τα κάτωθι: 

  Α. την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους στον ως άνω διαγωνισμό έως και τις 

20-3-2022 και 

  Β. την αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους στον 

ως άνω διαγωνισμό έως και τις 20-4-2022. 
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  Η ανωτέρω παράταση κρίνεται απαραίτητη για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, 

καθώς η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια είναι εξαιρετικά 

σημαντική για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που εκπροσωπεί ο Δήμος Κορινθίων, 

λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/558/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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