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Αριθμός Πρακτικού 23
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 24-06-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο,
4)Φαρμάκη

Γεώργιο,

5)Ζώγκο

Ανδρέα,

6)Μπάκουλη

Δημήτριο,

7)Νανόπουλο

Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με
τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24 η Ιουνίου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.
21356/21-06-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της, 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.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασ., 2)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.),
3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Γκουργιώτης Αλεξ..
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξ., Πρόεδρος, 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Βλάσση Δημ.
Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου,
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νανόπουλος Βασίλειος.
Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Προεδρεύων ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

2018-2019

προϋπολογισμού

μελέτης

2.381.168,84€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής και ο σχετικός φάκελος
που θα τις συνοδεύει, πρέπει να αποσταλούν άμεσα και εμπρόθεσμα στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 274η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί
προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σχετικά με τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»
ΤΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΟΥΣ

(ΤΕΒΑ)

ΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

2018-2019

προϋπολογισμού

μελέτης

2.381.168,84€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη
αριθμ. 37/588/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη
δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 59/2018 μελέτης του Δήμου για την εν
θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 2301-2019.

Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον

αριθμό 68457. Επίσης, υπενθυμίζει την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 4/7/2019 απόφασή της, με την
οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
για την εν θέματι προμήθεια, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., η οποία
προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68457 στις 14-01-2019 κι έλαβε Γεν.
Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ τον αριθμό 41/15-01-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και
κατά των όρων της αριθμ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της ως άνω προμήθειας. Επί της ως άνω προσφυγής εκδόθηκε η αριθμ. 210/2019
απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 4 ο Κλιμάκιο, η οποία απέρριψε την εν
λόγω προσφυγή. Τέλος, με την αριθμ. 206/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα
α)από 29-01-2019 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 10-05-2019 μετά από διαδοχικές
συνεδριάσεις, και β)από 14-05-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκε από τον
διαγωνισμό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό
προσφοράς συστήματος τον αριθμό 126194, διότι δεν κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, έγιναν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων
1)KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό
125354 και 2)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος
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τον αριθμό 123538, οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού
προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με
αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 123538, με συνολικό ποσό προσφοράς τα
1.782.617,33€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 2.043.824,36€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο
του διαγωνισμού στις 14-06-2019 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό
733/2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 19/206/2019
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΤΗΣ

ΠΕ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

2018-2019

προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καθώς και το από 1806-2019 έγγραφο της Γραμματείας του 6ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με το οποίο, μεταξύ άλλων,
ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής. Ακολούθως, θέτει
υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 24-06-2019 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κορινθίων, επί της εν λόγω
προσφυγής, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E. στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
Σχετ.: Προδικαστική Προσφυγή της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.
στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται της αξιολόγησης των
προσφορών των οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης με αρ. 44547/18-12-2018 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 59/2018
(Παράρτημα Ι της Διακήρυξης).
1. Στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει με
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την προσφορά του να καταθέσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:  Πιστοποιητικό ISO 9001:2015,
 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015,  Διεθνές Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην
Εργασία ΕΛΟΤ 1801: 2008 – OHSAS 18001:2007, ή ισοδύναμα ή νεότερα αυτών, για την
αποθήκευση, τη συσκευασία, την ανασυσκευασία και τη διακίνηση προϊόντων τροφίμων και
προϊόντων παντοπωλείου, διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή
άλλο αντίστοιχο φορέα. Όσον αφορά στη διαχείριση της ασφαλείας των τροφίμων ο
προσφέρων οικονομικός φορέας, οφείλει να καταθέσει:  Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή
ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με το οποίο να
πιστοποιείται ότι η συσκευασία, ανασυσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των
τροφίμων και των προϊόντων παντοπωλείου πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι
εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΚΥΑ 487/4-10- 2000, όπως αυτή ισχύει». Επιπλέον στην ίδια παράγραφο αναφέρεται στο
σημείο 2.2.7.2 ότι: «Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε συσκευάζει ο ίδιος το υπό
προμήθεια είδος, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο
αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση από την
οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία
των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή
ισχύει. Από την προσφορά της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προκύπτει σαφώς
ότι η ίδια δεν συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό ως κατασκευάστρια εταιρεία και ότι τα
προσφερόμενα είδη παρασκευάζονται – κατασκευάζονται από τρίτους, των οποίων τα
πιστοποιητικά ISO 22000:2005 καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα πεδία πιστοποίησης και
επομένως ικανοποιούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις της διακήρυξης.
2. Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας (2015,2016,2017) και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν ορθώς: Α.[…]
Β. Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή
μεγαλύτερου του 80% του προϋπολογισμού της διακήρυξης (μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) (είτε ολοκληρωμένη είτε ολοκληρωμένη κατά το 60%): α) η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ιδία είδη τροφίμων με αυτά του της παρούσης (εκ των
οποίων το ένα είδος πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα (1) είδος κρέατος (βόειο, χοιρινό ή
κοτόπουλο, κλπ) και ένα (1) είδος οπωρολαχανικών, β) η ποσότητα των δέκα(10)
παραπάνω ιδίων ειδών πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% της ζητούμενης
ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της παρούσας. Προς απόδειξη τούτου,
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί: α) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία να
περιλαμβάνει κατάλογο των ειδών, με αναλυτικά στοιχεία των κυριότερων παραδόσεων,
εντός ή/και εκτός Ελλάδος των τριών (3) τελευταίων ετών (2015,2016,2017) και μέχρι την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η
κάλυψη της παραπάνω απαίτησης. β) Αντίγραφα Συμβάσεων γ) Βεβαίωση από την
Αναθέτουσα Αρχή:  εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα
από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά
παραδόθηκαν ή παραδίδονται επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία
αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν ή
παραδίδονται επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται
από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο). Γ. […],
Δ. Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση διανομής τροφίμων (ξηρά, νωπά και ψυγείου)ή ειδών
βασικής υλικής συνδρομής (ολοκληρωμένη)σε πακέτο, σε τουλάχιστον χίλια (1.000) φυσικά
πρόσωπα, ωφελούμενους, κατ΄ υπόδειξη κάποιου φορέα κατά την τελευταία τριετία
(2015,2016,2017) και έως την ημερομηνία Δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης.
Ειδικότερα, ως διανομή λογίζεται η οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς τους
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ωφελούμενους και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους.
Προς απόδειξη των ανωτέρω, προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού: α) Σύμβαση β)
Βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή:  εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση
εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών
καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Σύμβασης.  εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από
αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά
παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται
από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο).
Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προς απόδειξη του σημείου Β. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης υπέβαλλε στο διαγωνισμό τα εξής έγγραφα: α. Αντίγραφο συμφωνητικού μεταξύ
της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και της LEKKEKERKER LTD με πλήρη
αναφορά των ειδών και των ποσοτήτων αυτών, β. Υπεύθυνη Δήλωση της
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που αναφέρει ότι έως τις 22-01-2019 έχει εκτελεστεί
το 60% του συμβατικού αντικειμένου του συμφωνητικού γ. σχετικά δελτία αποστολής και
τιμολόγια από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια η συμμόρφωση με την απαίτηση η σύμβαση
να είναι ποσού μεγαλύτερου του 80% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, ότι στα
παραδοθέντα είδη περιλαμβάνονται δέκα(10) ιδία είδη σε ποσότητα μεγαλύτερη του 50%
της ζητούμενης ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της διακήρυξης. γ. Έγγραφο της
LEKKEKERKER LTD με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
έχει παραδώσει στις συμφωνημένες ποσότητες και στην σωστή ποιότητα τα είδη του
συμφωνητικού. Από το περιεχόμενο των υποβληθέντων εγγράφων συνάγεται ότι η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση του σημείου Β της
παρ.2.2.6 της διακήρυξης.
Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προς απόδειξη του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης υπέβαλλε στο διαγωνισμό τα εξής έγγραφα: α. Συμφωνητικό της 24-3-2017
μεταξύ της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την
διανομή τροφίμων σε άνω των 1.000 άτομα. β. βεβαίωση της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ με αρ.
24274/11-01-2019 με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο της από 24-3-2017 σύμβασης. Επισημαίνεται ότι από τη σύμβαση μεταξύ των
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αναφέρεται ότι η διαγωνιστική
διαδικασία για την σύναψη της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης εφαρμόστηκε ο
ν.4412/2016, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές
του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 2 «Ορισμοί» και 223 «Αναθέτουσες
αρχές» του ν.4412/2019. Επομένως η υποβληθείσα σύμβαση και η βεβαίωση της ΜΚΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ επαρκούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με την απαίτηση του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης.
3. Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης αναφέρεται: […] «β) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας είτε
δε συσκευάζει είτε δεν παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, σε δική του επιχειρηματική
μονάδα, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία συσκευάζεται ή παράγεται το
προσφερόμενο είδος και ο τόπος εγκατάστασής της». Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ
Α.Ε. σε ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης έχει υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
[αρχείο: 77.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 23012019 ΕΙΔΗ_S.pdf].
4. Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης αναφέρεται: «Επιπλέον, για τη συμμετοχή στην
παρούσα, απαιτείται: 1) […] 2) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος
πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του : α) η νόμιμη άδεια
λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησής του από την Αρμόδια υπηρεσία για
την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα
είδη της παρούσας. Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε τόσο την άδεια
λειτουργίας της υγειονομικού ενδιαφέροντας της ιδίας, αλλά και τις άδειες λειτουργίας
εγκατάστασης της ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ, στις ικανότητες της οποίας
στηρίζεται η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., κατά δήλωσή της στο πεδίο Γ του
ΕΕΕΠ για την ικανοποίηση - μεταξύ άλλων - των κριτηρίων που αφορούν την Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα.
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5. Στο ΕΕΕΠ η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δηλώνει στο πεδίο Δ. ότι δεν προτίθεται
να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών», προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς ότι: α)
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, η ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ δεν αποτελεί υπεργολάβο της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
6. Στην παρ. 2.2.3.3. της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: [..](γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Στο ΕΕΕΠ η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δηλώνει στο πεδίο Γ. [Σελ. 13] ότι είναι μεν ένοχος
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, για το οποίο όμως έχει λάβει μέτρα προς
απόδειξη της αξιοπιστίας της («αυτοκάθαρση»), τα οποία δηλώνονται στο ΕΕΕΠ. Στην
παρ.2.2.3.6 της διακήρυξη αναφέρεται: «Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης». Επομένως, δεδομένου ότι η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
δεν απέκρυψε ότι είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο
διέπραξε στην περίοδο 2003-2007 και ότι έχει λάβει μέτρα αυτοκάθαρσης, η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης του θέματος.
H Επιτροπή
Άννα Γιαβάση

Ελένη Σαββανού

Αντώνιος Σούκουλης

Ο Προεδρεύων προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής
προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING
A.E., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προεδρεύοντος, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή,
το από 18-6-2019 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π.), την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72
του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

2018-2019

προϋπολογισμού

μελέτης

2.381.168,84€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε
εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68457 στις 14-06-2019, κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 733/2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με
αριθμό 19/206/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής
αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20182019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως κάτωθι:
1.-Στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης»
της Διακήρυξης αναφέρεται: «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει με την προσφορά του να
καταθέσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης:  Πιστοποιητικό ISO 9001:2015,  Πιστοποιητικό ISO 14001:2015, 
Διεθνές Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801: 2008 – OHSAS 18001:2007,
ή ισοδύναμα ή νεότερα αυτών, για την αποθήκευση, τη συσκευασία, την ανασυσκευασία και τη
διακίνηση προϊόντων τροφίμων και προϊόντων παντοπωλείου, διαπιστευμένα από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα. Όσον αφορά στη διαχείριση της
ασφαλείας των τροφίμων ο προσφέρων οικονομικός φορέας, οφείλει να καταθέσει: 
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των
τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο
φορέα, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία, ανασυσκευασία, η αποθήκευση και η
διακίνηση των τροφίμων και των προϊόντων παντοπωλείου πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και
ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΚΥΑ 487/4-10- 2000, όπως αυτή ισχύει». Επιπλέον στην ίδια παράγραφο αναφέρεται στο σημείο
2.2.7.2 ότι: «Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε συσκευάζει ο ίδιος το υπό προμήθεια
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είδος, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη
διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα
διακινούμενα είδη, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία των τροφίμων πραγματοποιείται
με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει. Από την προσφορά της
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προκύπτει σαφώς ότι η ίδια δεν συμμετέχει στον εν λόγω
διαγωνισμό ως κατασκευάστρια εταιρεία και ότι τα προσφερόμενα είδη παρασκευάζονται –
κατασκευάζονται από τρίτους, των οποίων τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 καλύπτουν όλα τα
απαιτούμενα πεδία πιστοποίησης και επομένως ικανοποιούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις της
διακήρυξης.
2.-Στην παρ. 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Όσον
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας
(2015,2016,2017) και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας να έχουν εκτελέσει ή να
εκτελούν ορθώς: Α.[…]
Β. Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή
μεγαλύτερου του 80% του προϋπολογισμού της διακήρυξης (μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) (είτε ολοκληρωμένη είτε ολοκληρωμένη κατά το 60%): α) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον δέκα (10) ιδία είδη τροφίμων με αυτά του της παρούσης (εκ των οποίων το ένα είδος
πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα (1) είδος κρέατος (βόειο, χοιρινό ή κοτόπουλο, κλπ) και ένα (1)
είδος οπωρολαχανικών, β) η ποσότητα των δέκα(10) παραπάνω ιδίων ειδών πρέπει να είναι ίση ή
μεγαλύτερη του 50% της ζητούμενης ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της παρούσας.
Προς απόδειξη τούτου, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί: α) Υπεύθυνη Δήλωση
η οποία να περιλαμβάνει κατάλογο των ειδών, με αναλυτικά στοιχεία των κυριότερων
παραδόσεων, εντός ή/και εκτός Ελλάδος των τριών (3) τελευταίων ετών (2015,2016,2017) και
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η
κάλυψη της παραπάνω απαίτησης. β) Αντίγραφα Συμβάσεων γ) Βεβαίωση από την Αναθέτουσα
Αρχή:  εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία
αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν ή
παραδίδονται επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.  εάν αυτή είναι ιδιωτικός
φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης
των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν ή παραδίδονται επιτυχώς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και
τιμολόγιο). Γ. […],
Δ. Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση διανομής τροφίμων (ξηρά, νωπά και ψυγείου)ή ειδών βασικής
υλικής συνδρομής (ολοκληρωμένη)σε πακέτο, σε τουλάχιστον χίλια (1.000) φυσικά πρόσωπα,
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ωφελούμενους, κατ΄ υπόδειξη κάποιου φορέα κατά την τελευταία τριετία (2015,2016,2017) και έως
την ημερομηνία Δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης. Ειδικότερα, ως διανομή λογίζεται η
οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς τους ωφελούμενους και η υποστήριξη της
αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους. Προς απόδειξη των ανωτέρω, προσκομίζεται,
επί ποινή αποκλεισμού: α) Σύμβαση β) Βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή:  εάν αυτή είναι
Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό
παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Σύμβασης.  εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και
θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι
αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται
από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο).
Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προς απόδειξη του σημείου Β. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης υπέβαλλε στο διαγωνισμό τα εξής έγγραφα: α. Αντίγραφο συμφωνητικού μεταξύ της
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και της LEKKEKERKER LTD με πλήρη αναφορά των ειδών
και των ποσοτήτων αυτών, β. Υπεύθυνη Δήλωση της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που
αναφέρει ότι έως τις 22-01-2019 έχει εκτελεστεί το 60% του συμβατικού αντικειμένου του
συμφωνητικού γ. σχετικά δελτία αποστολής και τιμολόγια από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια η
συμμόρφωση με την απαίτηση η σύμβαση να είναι ποσού μεγαλύτερου του 80% του
προϋπολογισμού της διακήρυξης, ότι στα παραδοθέντα είδη περιλαμβάνονται δέκα(10) ιδία είδη σε
ποσότητα μεγαλύτερη του 50% της ζητούμενης ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της
διακήρυξης.

γ.

Έγγραφο

της

LEKKEKERKER

LTD

με

το

οποίο

βεβαιώνεται

ότι

η

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. έχει παραδώσει στις συμφωνημένες ποσότητες και στην
σωστή ποιότητα τα είδη του συμφωνητικού. Από το περιεχόμενο των υποβληθέντων εγγράφων
συνάγεται ότι η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση του
σημείου Β της παρ.2.2.6 της διακήρυξης.
Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. προς απόδειξη του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης υπέβαλλε στο διαγωνισμό τα εξής έγγραφα: α. Συμφωνητικό της 24-3-2017 μεταξύ της
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την διανομή τροφίμων σε
άνω των 1.000 άτομα. β. βεβαίωση της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ με αρ. 24274/11-01-2019 με την οποία
βεβαιώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της από 24-3-2017
σύμβασης. Επισημαίνεται ότι από τη σύμβαση μεταξύ των ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
και ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αναφέρεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη της συγκεκριμένης
δημόσιας σύμβασης εφαρμόστηκε ο ν.4412/2016, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται
υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 2
«Ορισμοί» και 223 «Αναθέτουσες αρχές» του ν.4412/2019. Επομένως η υποβληθείσα σύμβαση
και η βεβαίωση της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ επαρκούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης της
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με την απαίτηση του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης.
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3.-Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης αναφέρεται: […] «β) Εφόσον ο Οικονομικός Φορέας είτε δε
συσκευάζει είτε δεν παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, σε δική του επιχειρηματική μονάδα,
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία συσκευάζεται ή παράγεται το προσφερόμενο
είδος και ο τόπος εγκατάστασής της». Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. σε ικανοποίηση
της παραπάνω απαίτησης έχει υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση [αρχείο: 77.ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 23012019 ΕΙΔΗ_S.pdf].
4.-Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης αναφέρεται: «Επιπλέον, για τη συμμετοχή στην παρούσα,
απαιτείται: 1) […] 2) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος πρέπει να καταθέσει,
επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του : α) η νόμιμη άδεια λειτουργίας υγειονομικού
ενδιαφέροντος της επιχείρησής του από την Αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση, διατήρηση,
διακίνηση και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη της παρούσας. Η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε τόσο την άδεια λειτουργίας της υγειονομικού
ενδιαφέροντας της ιδίας,

αλλά και τις άδειες λειτουργίας εγκατάστασης της ΦΑΡΜΑ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ, στις ικανότητες της οποίας στηρίζεται η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., κατά δήλωσή της στο πεδίο Γ του ΕΕΕΠ για την ικανοποίηση - μεταξύ άλλων των κριτηρίων που αφορούν την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
5.-Στο ΕΕΕΠ η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δηλώνει στο πεδίο Δ. ότι δεν προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Δεδομένου ότι
σύμφωνα με την παρ.2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών», προς
προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς ότι: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης, η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ δεν αποτελεί υπεργολάβο της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
6-Στην παρ. 2.2.3.3. της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις: [..](γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Στο ΕΕΕΠ η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
δηλώνει στο πεδίο Γ. [Σελ. 13] ότι είναι μεν ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, για
το οποίο όμως έχει λάβει μέτρα προς απόδειξη της αξιοπιστίας της («αυτοκάθαρση»), τα οποία
δηλώνονται στο ΕΕΕΠ. Στην παρ.2.2.3.6 της διακήρυξη αναφέρεται: «Προσφέρων οικονομικός
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φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης». Επομένως, δεδομένου ότι η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δεν
απέκρυψε ότι είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο διέπραξε στην
περίοδο 2003-2007 και ότι έχει λάβει μέτρα αυτοκάθαρσης, η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ
Α.Ε. δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης του θέματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:
- Την αποδοχή των απόψεών μας.
- την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ 733/2019) ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά του Δήμου
Κορινθίων και της με αριθμό 19/206/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

2018-2019

προϋπολογισμού

μελέτης

2.381.168,84€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
-Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης
μας.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/274/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-06-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

