
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 26-7-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄) σήμερα την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

29502/22-7-2022 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 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)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ζώγκος Ανδρέας.  

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 
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  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 447η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών σε διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 προϋπολογισμού μελέτης 32.563,55€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 29/2020)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ.52/536/2020 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης 

και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ'αριθμ. 29/2020 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, 

καθορίστηκαν οι όροι συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια και ορίστηκε ημερομηνία 

διενέργειας αυτού στις 16-12-2020. Σχετικά εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 37115/02-12-2020 Διακήρυξη 

διαγωνισμού.  

       Ακολούθησε η υπ’αριθμ.33/355/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης  

χρόνου ισχύος των προσφορών για τον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό,   έως την 31-12-2021 με 

αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών, των συμμετεχόντων  οικονομικών φορέων και 

επίσης, η υπ’αριθμ.15/206/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης χρόνου ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. έως την 30-06-2022 με αντίστοιχη 

παράταση των εγγυητικών επιστολών. 

      Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 07-07-

2022 εισήγηση της Επιτροπής του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία διαβιβάστηκε στην 

Οικονομική Επιτροπή με το υπ’αριθμ.πρωτ.26161/08-07-2022  έγγραφο και  έχει ως εξής: 

     Θέμα: «Παράταση χρόνου ισχύος προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους 
(ΤΕΒΑ) για το έτος 2020». 
 
  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
2. Η υπ’ αριθμ. 37115/2020 Διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων  περί παράτασης χρόνου ισχύος 

προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2020. 

3. Το γεγονός ότι η προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ) εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δεδομένου 
το αντικείμενο της  αφορά σε προμήθεια τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

4. Το γεγονός ότι κατατέθηκαν οι προσφορές: 
Α) ΕΑΣ Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ με αριθμ. πρωτ. 38436/2020 
Β) Ανώνυμη Μονομετοχική Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων με 
Διακριτικό Τίτλο  «Korinthian Pallas Cattering Α.Ε.” με αριθμ. πρωτ.: 38444/2020 
Γ) Γαλακτοκομικά Μανδρέκας ΑΕ. με αριθμ. πρωτ.: 38295/2021 
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Δ) ΑΜΑΝΤΑ Εμπορική Εισαγωγική & Εξαγωγική ΑΕ Τροφίμων με ΔΤ «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ». με αριθμ. 
πρωτ.: 38324/2021 
Ε) Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμη Κτηνοτροφική Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία Κρέατος. 
με αριθμ. πρωτ.: 38440/2021 

5. Την αρ.  33/355/2021 (ΑΔΑ: 60ΛΩΩΛ7-ΒΦ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών στον διαγωνισμό. 

6. Την αρ.  15/206/2022 (ΑΔΑ:  Ω3ΦΦΩΛ7-9ΦΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών στον διαγωνισμό έως 30-06-2022, 

7. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών από την 
Επιτροπή Άρ.221 του Ν.4412/2016. 

  
 

Εισηγούμαστε 
Την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών έως την 30-09-2022 με αντίστοιχη παράταση 
των εγγυητικών επιστολών τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών  για την «Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2020», δεδομένου ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
 

Για την Επιτροπή 
 
 
Άννα Γιαβάση           Αναστασία Σπυροπούλου       Φωτεινή Παναγοπούλου 
 

       Κατόπιν ο  Πρόεδρος  προτείνει στα μέλη να αιτηθεί η αναθέτουσα αρχή την Παράταση του 

χρόνου ισχύος προσφορών έως την 30-09-2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών 

επιστολών,  των συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό, οικονομικών φορέων:  

Α) Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ.  Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 38436/2020 

Β) Ανώνυμη Μονομετοχική Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων με 

Διακριτικό Τίτλο  «Korinthian Pallas Cattering Α.Ε.» με αριθμ. πρωτ.: 38444/2020 

Γ) Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε. με αριθμ. πρωτ.: 38295/2021 

Δ) ΑΜΑΝΤΑ Εμπορική Εισαγωγική & Εξαγωγική ΑΕ Τροφίμων με ΔΤ «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ». με αριθμ. 

πρωτ.: 38324/2021 

Ε) Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμη Κτηνοτροφική Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία Κρέατος, με 

αριθμ. πρωτ.: 38440/2021 

σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η 

διαδικασία αξιολόγησης προσφορών από την Επιτροπή του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, 

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

Ν.4412/2016, όπως ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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         Αιτείται την παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών έως την 30-09-

2022 με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών,  των συμμετεχόντων στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2020» προϋπολογισμού μελέτης 

32.563,55€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Αριθμός μελέτης 29/2020,   οικονομικών φορέων:  

Α) Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.,  υπ’ αριθμ. πρωτ. 38436/2020, 

Β) Ανώνυμη Μονομετοχική Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμων Γευμάτων 

με Διακριτικό Τίτλο  «Korinthian Pallas Cattering Α.Ε.»,  υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38444/2020, 

Γ) Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε., υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38295/2021, 

Δ) ΑΜΑΝΤΑ Εμπορική Εισαγωγική & Εξαγωγική ΑΕ Τροφίμων με ΔΤ «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ», 

υπ’αριθμ. πρωτ.: 38324/2021, 

Ε) Φάρμα Μητσόπουλος Ανώνυμη Κτηνοτροφική Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία Κρέατος, 

υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38440/2021,  

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών από την Επιτροπή του 

Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 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 33/447/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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