
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 αριθ. 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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 58724/09-12-2022 

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5), Σταυρέλης Νικόλαος 6) 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας 

διάταξης), 2) Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

          Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το 

κατεπείγον της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: «Τροποποίηση της 

υπ’αριθμ.557/2021 σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων για 

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», διότι 

η εκτέλεση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η άμεση αναπροσαρμογή των τιμών των 

τροφίμων και του φρέσκου γάλακτος, για την απρόσκοπτη συνέχιση αυτής. 

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

θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 785η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της υπ’αριθμ.557/2021 σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής 

του Δήμου Κορινθίων  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.56339/30-11-2022 εισήγηση της 

Επιτροπής διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 557/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 

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. Την αρ. 557/2021 σύμβαση  (ΑΔΑΜ: 21SYMV008608276 2021-05 14) συμφωνητικό μεταξύ 

του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και της KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E.,  ισχύος δύο ετών, ήτοι έως 14-05-2023, σε συνέχεια της διακήρυξης με 

αριθμό 25577/31-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003517486). 

3. Το από 06-10-2022 με αρ. πρωτ. 44710, αίτημα της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

περί τροποποίησης της 557/2021 σύμβασης. 

4. Το αρ. πρωτ. 49562/31-10-2022 έγγραφο Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων με 

θέμα: Αίτημα περί τροποποίησης της 557/2021 σύμβασης με την ανάδοχο KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. 

5. Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

 

6. Το  με αρ. πρωτ. 95213/05-10-2022 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 

θέμα: «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί 

εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στ/ην ΠΑΡ .(Α.9) «Υπό εκτέλεση 

συμβάσεις/συμφωνίες πλαίσιο προμήθειας αγαθών»: 
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Σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4965/2022, η παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 44412/2016, 

μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις ή/ και 

συμφωνίες πλαίσιο προμήθειας αγαθών που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την 

έναρξη ισχύος του νόμου. 

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο 

που προβλέπεται στην παρ. 9α. του άθρου 53 του ν. 4412/2016 αποκλειστικά και μόνο εφόσον 

συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τίθενται  σε αυτήν και αναλύθηκαν στην 

παρούσα. Με  δεδομένο ότι για τις εν λόγω συμβάσεις δεν είχε προβλεφθεί στα έγγραφα της 

σύμβασης ο σχετικός μαθηματικός τύπος, η εφαρμογή του προϋποθέτει την τροποποίηση της 

οικείας σύμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

  

Τ=Τπροσφοράς Χ (1+ ΔΤΚ), 

 

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται 

τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα 

που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σ΄χέση με τον ίδιο μήνα του έτους 

κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα και ανακοινώνεται σε μηνιαία 

βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Τιμή προσφοράς : η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο 

ανατίθεται η σύμβαση και  

Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή 

     

Εισηγούμαστε την τροποποίηση της αρ. 557/2021  της αρχικής σύμβασης του Κέντρου 

Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων με την προμηθεύτρια εταιρεία «KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E.»  και συγκεκριμένα το άρθρο 10: ως εξής. 

 

«Άρθρο 10: Στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 9α του άρθρου 53 

του Ν. 4412/2016 ήτοι για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

 

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

 

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα 

αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που 

προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο 

υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η 

αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, 

συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες: 

 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και 

μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%), 

 

γ) το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων διαθέτει τις απαραίτητες 

πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής». 

 

                                                                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Α. ΓΙΑΒΑΣΗ                   Ε. ΣΑΒΒΑΝΟΥ         Α. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ 

                                  

           Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ.557/2021 (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008608276) σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και της προμηθεύτριας εταιρείας: «KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E.»  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. 56339/30-11-2022 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.557/2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV008608276) σύμβαση για την «Προμήθεια 

Τροφίμων, Μελέτη Δήμου Κορινθίων 26.2018», ισχύος δύο ετών, ήτοι έως 14-05-2023, μεταξύ του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και της προμηθεύτριας εταιρείας: 

«KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 25577/31-07-2018 

(ΑΔΑΜ:18PROC003517486) διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»   και 

συγκεκριμένα το άρθρο 10 της ανωτέρω σύμβασης ως εξής: 

         «Άρθρο 10: Στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 9α του 

άρθρου 53 του Ν. 4412/2016  ήτοι για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

          Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα 

αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που 

προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το 

οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η 

αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, 

συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και 

μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%), 
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γ) το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων διαθέτει τις απαραίτητες 

πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής», 

         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 59/785/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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