
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 44990/7-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 7)Κορδώσης Χρήστος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου  θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας.   
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         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. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 622η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της με αριθ. 10722/2021 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.44436/5-10-

2022 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 10722/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ τους 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» . 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την  Α.Ο.Ε. 2/5/2018  (ΑΔΑ: Ψ60ΜΩΛ7-Δ9Ν) συγκρότησης  επιτροπής αξιολόγησης για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018. 

 
2. Το  αρ. 10722/23-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008527361 2021-04 06) συμφωνητικό ισχύος δύο 

ετών, ήτοι έως 06-04-2023, σε συνέχεια της διακήρυξης με αριθμό 25577/31-07-2018 (ΑΔΑΜ: 
18PROC003517486). 

 
3. Το γεγονός ότι στα πλαίσια εκτέλεσης της αρ. 10722/2021 σύμβασης διάρκειας δύο ετών και 

κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τις Δ/νσεις του Δήμου σχετικά με την υλοποίηση της 
σύμβασης ως προς την προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για τους εργαζόμενους δικαιούχους 
του Δήμου Κορινθίων, διαπιστώθηκε η εξάντληση των ποσοτήτων φρέσκου γάλακτος. 

 
4. Το ότι ο Δήμος βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης μελέτης προμήθειας φρέσκου γάλακτος για 

τους εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. 

 
5. Το αρ. 27536/2022 έγγραφο προς την προμηθεύτρια εταιρεία «KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E.» περί τροποποίησης της αρ. 10722/2021 σύμβασης προμήθειας. 

 
6. Την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου περί αποδοχής  της τροποποίησης της εν λόγω 

σύμβασης ως προς τις ποσότητες φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενου του Δήμου 
Κορινθίων, με την προϋπόθεση της αύξησης της τιμής του προς προμήθεια φρέσκου γάλακτος 
από 1,20€ σε 1,40€. 

 
7. Την αρ. 24540/01-07-2022 (ΑΔΑ: 64ΒΗΩΛ7-ΕΝΨ) Απόφαση ανάθεσης προμήθειας φρέσκου 

γάλακτος για τους εργαζόμενους δικαιούχους του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, με τιμή μονάδας λίτρου 1,40€ προ ΦΠΑ 13%, στην οποία τιμή 
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περιλαμβάνεται τόσο η  προμήθεια του φρέσκου γάλακτος όσο και  μεταφορά του σε 
πολλαπλά σημεία διανομής. 

 
8. Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «……χωρίς να 

απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, 
οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο 
ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών 
και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων». 

 
9. Το γεγονός ότι   προτεινόμενη αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης ανέρχεται έως του 

ποσού των 28.827,20€  προ ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού μικρότερου του 10% του συμβατικού 
ποσού της αρχικής σύμβασης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 288.384,50€. 

 
10. Το αρ. πρωτ. 2040/13-4-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ), με θέμα: 

Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών 
του COVID 19. 

 
11. Το αρ. πρωτ. 42884/2022 αίτημα έκδοσης συμπληρωματικών αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος. 

 
12. Τις αρ.43484/1056/2022, 43456/1057/2022, 43461/1059/2022, 43463/1060/2022, 43465/ 

1061/2022  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την τροποποίηση της αρ. 10722/2022 
συμβάσης. 

 
Εισηγούμαστε την αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης της προμηθεύτριας εταιρείας 
«KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατά 32.586,04€ για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 
ως εξής: 
 

Α/Α ΚΑ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 13% 

1 10 6063.0002-Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

292 1,40 408,80 461,94 

2 15 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

4544 1,40 6361,60 7188,61 

3 20 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

11285 1,40 15799,00 17852,87 

4 30 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

2089 1,40 2924,60 3304,80 

5 35 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

2174 1,40 3043,60 3439,27 

6 45 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 

214 1,40 299,60 338,55 



ΑΔΑ: 9ΝΑΑΩΛ7-ΧΧΗ



εργαζομένων) 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 28.837,20  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% 32.586,04 

 
και κατά συνέπεια την τροποποίηση του ποσού της αρ. 10722/2021 σύμβασης στο ποσό των 
317.221,70€ προ ΦΠΑ, ήτοι 364.215,62 με ΦΠΑ. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Α. ΓΙΑΒΑΣΗ              Ε. ΣΑΒΒΑΝΟΥ                    Α. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ 

   
 

           Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 10722/2021 σύμβασης για 

την εν λόγω προμήθεια και συγκεκριμένα την αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης της 

προμηθεύτριας εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατά 32.586,04€ για την 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος  και κατά συνέπεια την αύξηση του ποσού αυτής στο ποσό των 

317.221,70€ προ Φ.Π.Α., ήτοι 364.215,62  συμπ/νου  Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού 

 

           Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.44436/5-10-2022 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

διαγωνισμού,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, 

του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής 

νομοθετικής διάταξης, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Τροποποιεί την υπ’αριθμ.10722/23-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008527361 2021-04 06) 

σύμβαση  ισχύος δύο ετών, ήτοι έως 06-04-2023, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 25577/31-07-2018 

(ΑΔΑΜ: 18PROC003517486) διακήρυξης  μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της προμηθεύτριας 

εταιρείας: «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης κατά 32.586,04€ για την 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος ως εξής: 

 

 

Α/Α ΚΑ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Σ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

1 10 6063.0002-Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 

292 1,40 408,80 461,94 
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εργαζομένων) 

2 15 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

4544 1,40 6361,60 7188,61 

3 20 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

11285 1,40 15799,00 17852,87 

4 30 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

2089 1,40 2924,60 3304,80 

5 35 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

2174 1,40 3043,60 3439,27 

6 45 6063.0001- Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα 
εργαζομένων) 

214 1,40 299,60 338,55 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 28.837,20  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% 32.586,04 

 
Το ποσό της υπ’αριθμ.10722/2021 σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό των 317.221,70€ μη 

συμπ/νου  Φ.Π.Α., ήτοι 364.215,62  συμπ/νου Φ.Π.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

στο ιστορικό της παρούσης. 

  

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/622/2022.- 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 3-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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