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Αριθμός Πρακτικού 24
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-06-2019
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 28 η Ιουνίου 2019, ημέρα της
εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.
22145/27-06-2019 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 έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος
Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό
μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Ζήμος Κων..
Απόντες
1)Νανόπουλος Βασ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος 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.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 275η: 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. 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
τον αριθμό 123538, οι οποίες προχώρησαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού
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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.. Τέλος, με την
αριθμ. 23/274/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 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 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
εν θέματι προμήθειας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Αρχής

Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών

(Α.Ε.Π.Π.)

του

οικονομικού

φορέα

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ A.E., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 20-06-2019 κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΑΕΠΠ τον αριθμό 749/2019, 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.), καθώς και το
σχετικό έγγραφο 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
αριθμ. 22104/27-06-2019 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 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 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 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
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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. 2.2.6.9 της διακήρυξης αναφέρεται: «Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει με την προσφορά του, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Επαγγελματικής Ευθύνης καθώς και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης προϊόντος.
Καθένα από τα εν λόγω Ασφαλιστήρια θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της παρούσας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).» Η Korinthian
Palace A.E. υπέβαλλε το με αρ. Ρ0301005249 συμβόλαιο το οποίο είναι σύμφωνο με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.9 της διακήρυξης.
2. Στην παρ. 2.2.6.1 της διακήρυξης «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: […]
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
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 KORINTHIAN PALACE A.E προς απόδειξη του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης
υπέβαλλε στο διαγωνισμό σύμβαση με αρ. 65456/15-12-2017 μεταξύ της KORINTHIAN
PALACE A.E και του Δήμου Φυλής, η οποία αφορούσε την «Προμήθεια και Συστηματική
Παράδοση Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας σε Προκαθορισμένα Σημεία
(Κοινωνικές Δομές, Αποθήκες κ.λπ.) των Δήμων που συμμετέχουν στην Κοινωνική
Σύμπραξη του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Δυτικής Αττικής», όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στη
σύμβαση. Από τον πίνακα των ειδών και των αντίστοιχων ποσοτήτων που περιλαμβάνονται
στη σύμβαση, συνάγεται ότι η συγκεκριμένη διανομή πραγματοποιήθηκε σε άνω των 1.000
άτομα. Επιπλέον, η Korinthian Palace A.E. υπέβαλλε την σύμβαση με αρ. 22161/03-7-2018
σύμβαση μεταξύ της Korinthian Palace A.E με το Δήμο Φυλής με αντικείμενο ανάθεσης την
παροχή υπηρεσιών πακετοποίησης – δεματοποίησης τροφίμων για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ
του Δήμου Φυλής και των εταίρων Δήμων, τη σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του
Δήμου Φυλής, που αναφέρει την επιτυχή διανομή πακέτων σε 3.568 οικογένειες.
3. 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 KORINTHIAN PALACE A.E υπέβαλλε την άδεια λειτουργίας της
υγειονομικού ενδιαφέροντας της ιδίας [Αριθμός γνωστοποίησης: 1073360], στην οποία
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αναφέρεται σε χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος,
γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ψαριών και ειδών
οικιακής χρήσης.
4. Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης [σημείο 9] αναφέρεται: «9)Για την προμήθεια των
τυροκομικών προϊόντων (τυρί φέτα Π.Ο.Π.): άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των
τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας η
οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας καθώς
επίσης και τα πιστοποιητικά της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα σχετικά
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005 ή ισοδύναμό του. Τα πιστοποιητικά πρέπει
να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού
για τα συγκεκριμένα είδη». Προς απόδειξη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο σημείο 9, η
Korinthian Palace A.E. υπέβαλλε για την ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΕΒΕ την άδεια λειτουργίας αυτής
με αρ.4477/02-12-2009 από την Δ/νση Κτηνιατρικής, τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής
Έγκρισης [ΕL 15-13], που αναγράφεται στην Απόφαση έγκρισης & Καταχώρησης Εμπόρου
στο Μητρώο.

5.

Στην παρ. 2.2.6.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι για την απόδειξη της πρόθεσης του
οικονομικού φορέα να ανταποκριθεί στα σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση των ειδών
που δεν θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε αποθηκευτικούς χώρους, ο οικονομικός
φορέας πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία
αναφέρεται: 1. ότι δεσμεύεται να διαθέσει αποθηκευτικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης, της σύμβασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019, 2. τα στοιχεία
της αποθήκης, καθώς τις απαραίτητες άδειες, 3. ότι δεσμεύεται να αναλάβει τη μεταφορά και
προσωρινή αποθήκευση όλων των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου
διανομή, και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους της διανομής των εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας, αναλαμβάνοντας την εκ νέου διανομή τους στους
ωφελούμενους. Η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από: α)
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής τοποθεσία της αποθήκης
δηλαδή η ύπαρξη αποθήκης σε απόσταση εντός δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα του
επικεφαλής εταίρου Δήμου Κορινθίων (τοπογραφικό / κτηματολογικό διάγραμμα ή
διαδικτυακή αποτύπωση κ.α. υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό), β) Κάτοψη της
αποθήκης, απ’ την οποία να προκύπτει το μέγεθός της, γ) Την προβλεπόμενη άδεια
οικοδομής του εν λόγω ακινήτου, δ) Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή από την οποία να
προκύπτει η χρήση γης του ακινήτου και η οποία να προβλέπει ότι επιτρέπεται η χρήση
αυτού είτε ως αποθήκη είτε ως εμπορικό κατάστημα. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός
Φορέας δεν είναι κύριος αποθήκης, θα πρέπει πέραν των ανωτέρω να καταθέσει, επί ποινή
αποκλεισμού, σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης ή προσύμφωνο μίσθωσης με τον κύριο
αυτής, στο οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, η εν λόγω μίσθωση έχει διάρκεια τουλάχιστον έως την
31/12/2019.
Η KORINTHIAN PALACE A.E. υπέβαλλε προς απόδειξη της συμμόρφωσης της με τα
απαιτούμενα της παρ. 2.2.6.3 τα εξής: [α] Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται ότι
δεσμεύεται να διαθέσει αποθηκευτικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, της σύμβασής
τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019,με το περιεχόμενο, ότι δεσμεύεται να
αναλάβει τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση όλων των ειδών που δεν διανεμήθηκαν
κατά την επί τόπου διανομή, και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους της διανομής
των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας, αναλαμβάνοντας την εκ νέου
διανομή τους στους ωφελούμενους και τα στοιχεία της αποθήκης [Ισόγειος αποθηκευτικός
χώρος 105,00 τ.μ. επί της οδού Ευποιίας 34, Κόρινθος Τ.Κ. 20131, με αριθμό άδειας
οικοδομής 449/88], [β]. Υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό βεβαίωση και διαδικτυακή
αποτύπωση, από την οποία προκύπτει η τοποθεσία της αποθήκης, [γ] κάτοψη του
αποθηκευτικού χώρου, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, [δ] οικοδομική άδεια
της οικοδομής,[ε] βεβαίωση με αρ. 1837/192/17-01-2019 από την ΥΔΟΜ Δήμου Κορινθίων
περί βεβαίωση χρήσεων γης, στην οποία αναφέρονται ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης για
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το Ο.Τ., στο οποίο βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος είναι Γενική Κατοικία, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 3 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/87). Στο άρθρο 3 του ΠΔ/23-2-87
αναφέρεται ότι στις περιοχές γενικής κατοικίας, επιτρέπονται μεταξύ άλλων τα εμπορικά
καταστήματα.
H Επιτροπή
Άννα Γιαβάση

Ελένη Σαββανού

Αντώνιος Σούκουλης

Ο Πρόεδρος 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 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 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
Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, το
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
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
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ A.E., η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εμπρόθεσμα
στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος τον αριθμό 68457 στις 20-06-2019, κι έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ
τον αριθμό 749/2019, 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

ΑΔΑ: ΨΒΨΤΩΛ7-Κ95

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. 2.2.6.9 της διακήρυξης αναφέρεται: «Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει με την προσφορά του, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Επαγγελματικής Ευθύνης καθώς και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης προϊόντος.
Καθένα από τα εν λόγω Ασφαλιστήρια θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της παρούσας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).» Η Korinthian
Palace A.E. υπέβαλλε το με αρ. Ρ0301005249 συμβόλαιο το οποίο είναι σύμφωνο με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.9 της διακήρυξης.

2.

Στην παρ. 2.2.6.1 της διακήρυξης «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: […]
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
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 KORINTHIAN PALACE A.E προς απόδειξη του σημείου Δ. της παρ. 2.2.6 της
διακήρυξης υπέβαλλε στο διαγωνισμό σύμβαση με αρ. 65456/15-12-2017 μεταξύ της
KORINTHIAN PALACE A.E και του Δήμου Φυλής, η οποία αφορούσε την «Προμήθεια και
Συστηματική Παράδοση Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας σε Προκαθορισμένα
Σημεία (Κοινωνικές Δομές, Αποθήκες κ.λπ.) των Δήμων που συμμετέχουν στην Κοινωνική
Σύμπραξη του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Δυτικής Αττικής», όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στη
σύμβαση.
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περιλαμβάνονται στη σύμβαση, συνάγεται ότι η συγκεκριμένη διανομή πραγματοποιήθηκε
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σε άνω των 1.000 άτομα. Επιπλέον, η Korinthian Palace A.E. υπέβαλλε την σύμβαση με
αρ. 22161/03-7-2018 σύμβαση μεταξύ της Korinthian Palace A.E με το Δήμο Φυλής με
αντικείμενο ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών πακετοποίησης – δεματοποίησης τροφίμων
για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ του Δήμου Φυλής και των εταίρων Δήμων, τη σχετική βεβαίωση
καλής εκτέλεσης του Δήμου Φυλής, που αναφέρει την επιτυχή διανομή πακέτων σε 3.568
οικογένειες.
3. 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 KORINTHIAN PALACE A.E υπέβαλλε την άδεια λειτουργίας της
υγειονομικού ενδιαφέροντας της ιδίας [Αριθμός γνωστοποίησης: 1073360], στην οποία
αναφέρεται σε χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος,
γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ψαριών και ειδών
οικιακής χρήσης.
4. Στην παρ. 2.2.6.12 της διακήρυξης [σημείο 9] αναφέρεται: «9)Για την προμήθεια των
τυροκομικών προϊόντων (τυρί φέτα Π.Ο.Π.): άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
των τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της
εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας
καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να βασίζονται στα
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005 ή ισοδύναμό του. Τα πιστοποιητικά
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα
εξωτερικού για τα συγκεκριμένα είδη». Προς απόδειξη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο
σημείο 9, η Korinthian Palace A.E. υπέβαλλε για την ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΕΒΕ την άδεια
λειτουργίας αυτής με αρ.4477/02-12-2009 από την Δ/νση Κτηνιατρικής, τον Κωδικό Αριθμό
Κτηνιατρικής Έγκρισης [ΕL 15-13], που αναγράφεται στην Απόφαση έγκρισης &
Καταχώρησης Εμπόρου στο Μητρώο.

5. Στην παρ. 2.2.6.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι για την απόδειξη της πρόθεσης του
οικονομικού φορέα να ανταποκριθεί στα σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση των ειδών
που δεν θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε αποθηκευτικούς χώρους, ο οικονομικός
φορέας πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία
αναφέρεται: 1. ότι δεσμεύεται να διαθέσει αποθηκευτικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια
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υλοποίησης, της σύμβασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019, 2. τα
στοιχεία της αποθήκης, καθώς τις απαραίτητες άδειες, 3. ότι δεσμεύεται να αναλάβει τη
μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση όλων των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί
τόπου διανομή, και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους της διανομής των εταίρων
της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας, αναλαμβάνοντας την εκ νέου διανομή τους
στους ωφελούμενους. Η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από: α)
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής τοποθεσία της αποθήκης
δηλαδή η ύπαρξη αποθήκης σε απόσταση εντός δύο (2) χιλιομέτρων από την έδρα του
επικεφαλής εταίρου Δήμου Κορινθίων (τοπογραφικό / κτηματολογικό διάγραμμα ή
διαδικτυακή αποτύπωση κ.α. υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό), β) Κάτοψη της
αποθήκης, απ’ την οποία να προκύπτει το μέγεθός της, γ) Την προβλεπόμενη άδεια
οικοδομής του εν λόγω ακινήτου, δ) Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή από την οποία να
προκύπτει η χρήση γης του ακινήτου και η οποία να προβλέπει ότι επιτρέπεται η χρήση
αυτού είτε ως αποθήκη είτε ως εμπορικό κατάστημα. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός
Φορέας δεν είναι κύριος αποθήκης, θα πρέπει πέραν των ανωτέρω να καταθέσει, επί ποινή
αποκλεισμού, σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης ή προσύμφωνο μίσθωσης με τον κύριο
αυτής, στο οποίο ορίζεται ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, η εν λόγω μίσθωση έχει διάρκεια τουλάχιστον έως την
31/12/2019.
Η KORINTHIAN PALACE A.E. υπέβαλλε προς απόδειξη της συμμόρφωσης της με τα
απαιτούμενα της παρ. 2.2.6.3 τα εξής: [α] Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται ότι
δεσμεύεται να διαθέσει αποθηκευτικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, της
σύμβασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019,με το περιεχόμενο, ότι
δεσμεύεται να αναλάβει τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση όλων των ειδών που δεν
διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου διανομή, και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους
της διανομής των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας, αναλαμβάνοντας
την εκ νέου διανομή τους στους ωφελούμενους και τα στοιχεία της αποθήκης [Ισόγειος
αποθηκευτικός χώρος 105,00 τ.μ. επί της οδού Ευποιίας 34, Κόρινθος Τ.Κ. 20131, με
αριθμό άδειας οικοδομής 449/88], [β]. Υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό βεβαίωση και
διαδικτυακή αποτύπωση, από την οποία προκύπτει η τοποθεσία της αποθήκης, [γ] κάτοψη
του αποθηκευτικού χώρου, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, [δ] οικοδομική
άδεια της οικοδομής,[ε] βεβαίωση με αρ. 1837/192/17-01-2019 από την ΥΔΟΜ Δήμου
Κορινθίων περί βεβαίωση χρήσεων γης, στην οποία αναφέρονται ότι οι επιτρεπόμενες
χρήσεις γης για το Ο.Τ., στο οποίο βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος είναι Γενική Κατοικία,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/87). Στο άρθρο 3 του ΠΔ/232-87 αναφέρεται ότι στις περιοχές γενικής κατοικίας, επιτρέπονται μεταξύ άλλων τα
εμπορικά καταστήματα.
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Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:
- Την αποδοχή των απόψεών μας.
- την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ 749/2019) ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 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 24/275/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-06-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

