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ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2.354.000 €. 

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;;;;;; 

 

Μάλλον μας περνάνε για κουτόφραγκους. 

 

Στις 20 Αυγούστου ανήρτησα στην σελίδα μου: 

«Θα προλάβουν; 

Έρχεται υπογραφή σύμβασης από νέα ανάθεση με ΖΗΜΙΑ για το Δήμο Κορινθίων και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 300.000 € 

Υπομονή λίγες ημέρες, με ονόματα, ποσά, ημερομηνίες και πράξεις.» 

 

Επειδή δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα λοιπόν ήλθε η ώρα να μιλήσουμε: 

 

Στις 13 Αυγούστου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και με την υπ’  αριθμ.352 

απόφαση κατακύρωσε κατά πλειοψηφία το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  για την προμήθεια 

τροφίμων για τους απόρους προϋπολογισμού 2.381.168,84 € . 

Πού το κατακύρωσε το αποτέλεσμα; 

Στην επιχείρηση ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΛΑΣ   με το ιλιγγιώδες ποσοστό έκπτωσης μόλις 1%. Δηλαδή με  

το ποσόν 2.358.714,91 €, ήτοι μόλις λιγότερα 22.453,93 € από το προϋπολογισθέν. 

Τα χρήματα προέρχονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων. 

Η προμήθεια αφορά τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής (είδη πρώτης ανάγκης, 

απορρυπαντικά, πάνες, κλπ) στη Κοινωνική Σύμπραξη περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, δηλαδή 

και στους έξι δήμους της Κορινθίας, το Σωματείο ατόμων με αναπηρία, το Σύλλογο Φίλων και 

Γονέων παιδιών ΑΜΕΑ, τους Πολύτεκνους, κλπ, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Κορινθίων, όπως 

γίνεται και σε άλλες 27 κοινωνικές συμπράξεις με επικεφαλής δήμους και όχι μόνο στην Κόρινθο. 

Στο φωτογραφικό διαγωνισμό συμμετείχαν μόλις δύο επιχειρήσεις (για ποιο ανταγωνισμό 

μιλάμε!!!!!!): Η επιχείρηση ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΛΑΣ με προσφορά 2.358.714,91 €  και η επιχείρηση 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με προσφορά  2.043.824,36 €.  

Τελικά αφού ο διαγωνισμός πέρασε από σαράντα κύματα κατακυρώθηκε στην ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ 

ΠΑΛΛΑΣ με την προαναφερθείσα προσφορά. 

 

Δηλαδή με ΖΗΜΙΑ για το Δήμο ποσού 314.890,55 €. 
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Ποιοι πήραν αυτή την ιστορική απόφαση που συμμετείχαν στην Οικονομική Επιτροπή στις 

13/8/19; 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι εννεαμελής. Συμμετείχαν με οριακή απαρτία πέντε μέλη. Τέσσερα 

από την παράταξη του Δημάρχου που ψήφισαν θετικά και ο κ. Νανόπουλος που μειοψήφισε.  

Ενδεικτικό  είναι το γεγονός ότι  συμμετείχαν μόλις δύο τακτικά μέλη από τα πέντε της παράταξης 

του Δημάρχου. Ο κ. Ζώγκος και ο κ. Ζήμος, καθώς και ένας αναπληρωματικός. Τυχαίο ότι δεν 

προσήλθαν τα υπόλοιπα  τρία μέλη της πλειοψηφίας;;;;. Δε νομίζουμε. Δεν ήθελαν προφανώς να 

πάρουν το βάρος αυτής της απόφασης  της ζημιάς για το Δήμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Και τι άλλο έγινε; 

Πριν την Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 9 Αυγούστου η επιτροπή διαγωνισμού 

αποτελούμενη από υπαλλήλους, που τους έφεραν από την άδεια του καλοκαιριού να 

συνεδριάσουν επειγόντως . Την ίδια ημέρα εστάλη η πρόσκληση  για συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  εντός 3 πλήρων ημερών, όπως ορίζει η νομοθεσία και συνεδρίασε στις 13 Αυγούστου. 

Αμέσως καλείται η επιχείρηση Κορίνθιαν Παλλάς να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά., 

πράγμα που έκανε τάχιστα στις 20 Αυγούστου. 

Χωρίς χρονοτριβή στις 21 Αυγούστου  συνεδριάζει εκ νέου η επιτροπή διαγωνισμού από 

υπαλλήλους, με αναπληρωματικά μέλη στη σύνθεσή της, και εγκρίνει τα δικαιολογητικά. 

Ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται για να προλάβουμε τι; Τη νέα Δημοτική Αρχή που αναλάβει στις 1 

Σεπτεμβρίου; 

Την επομένη λοιπόν της 21ης Αυγούστου (22/8/19) συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή τυχαία για 

άλλα θέματα;;; 

Και όλως περιέργως, πάλι με οριακή πλειοψηφία πέντε μελών , εγκρίνει εκτάκτως το πρακτικό της 

επιτροπής του διαγωνισμού της 21/8/19, ανακηρύσσοντας οριστικό ανάδοχο την ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ 

ΠΑΛΛΑΣ με τη γνωστή ζημιά 314.890 €. 

Την ίδια ημέρα (πότε γράφηκε αυτή η σημαντική απόφαση 14 σελίδων είναι απορίας άξιον!!!) η 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και τη Διαύγεια. 

Προφανώς θα είναι έτοιμο και το σχέδιο σύμβασης για υπογραφή. 

 

 Μιλήσαμε για θετική ΖΗΜΙΑ 314.890 €.  

 

Δείτε τώρα την ακόμα μεγαλύτερη αποθετική ζημιά  που υφίσταται ο Δήμος, το Κράτος, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημότες. Και είναι πραγματικά απορίας άξιον τι κάνει η Διαχειριστική Αρχή 

του ΤΕΒΑ. 

Το σύνολο των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης   που υπάρχουν στη μελέτη  του Δήμου 

όχι μόνο είναι αυξημένες, όχι μόνο είναι υπέρογκες, αλλά είναι εξόχως προκλητικές για τις τιμές 

αγοράς, στα super market αλλά κυρίως σε σχέση με τους άλλους δήμους. Αυτό επιβαρύνεται έτι 

περαιτέρω  με τη τρομερή έκπτωση που δόθηκε  1% από τον ανάδοχο. 

Ειλικρινά το σύνολο των ποσοτήτων που προβλέπονται στη μελέτη δεν κοστολογείται σε χονδρικές 

τιμές πάνω από 1.000.000 €  μαζί με το ΦΠΑ και όχι σε 2.381.168,84 €. Για να γίνω πιο πειστικός  

σας παραθέτω πλήρη πίνακα τιμών  σε σχέση με άλλους δήμους που προέβησαν σε  προμήθειες 

τροφίμων ΤΕΒΑ για μερικά μόνο προϊόντα: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ ΠΡΟΥΠΟ ΤΙΜΗ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- 
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ΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ € 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ελαιόλαδο 1 lit 84.000 777.394 8,19 3,40 ΤΡΙΚΑΛΑ 
4,96 ΦΥΛΗ 
4,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
5 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 
5,40 ΚΑΒΑΛΑ 
6,13 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στο 
παράλληλο διαγωνισμό για 
τρόφιμα για παιδικούς σταθμούς 
,κοινωνικό παντοπωλείο κλπ  
755.888 € (163/22-4-2019 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 
Ποιος ο λόγος να βάλουμε 2 € 
επιπλέον στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 
δηλαδή αυτόματα 168.000 € 
χασούρα;;;;; 

Φασόλια 500 gr 25.554 36.383 1,26 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Φακές 500 gr 28.218 34.756 1,09 0,79 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Ζάχαρη 1 kgr 32.160 39.878 1 0,54 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,65 ΚΑΒΑΛΑ 
0,63 ΔΡΑΜΑ 

Τοματοπολτός 
500 gr 

47.826 53.373 0,90 0,63 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
0,34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,75 ΚΑΒΑΛΑ 

Γάλα εβαπορέ 
400 ml 

54.000 61.020 1 0,85 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
0,60 ΔΡΑΜΑ 

Πάνες συσκ 18-
30 τμχ 

3.852 59.467 12,45 5,55 ΚΩΣ 
8,94 ΒΟΛΟΣ 
0,13 ΤΡΙΚΑΛΑ 
8,45 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
2,96 ΚΑΒΑΛΑ 
5,80 ΔΡΑΜΑ 

Μωρομάντηλα 
συσκ 50 τμχ 

12.600 26.560 1,70 0,94 ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,90 ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
0,01 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,90 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
0,53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Υγρό πιάτων 
συσκ 400-500 ml 

11.586 22.268 1,55 0,50 ΠΕΡΙΦ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,53 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,65 ΤΡΙΚΑΛΑ 
0,60 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
0,60 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Σκόνη 
πλυντηρίου συσκ 
16-24 μεζ 

4.977 60.480 9,80 2,24 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
3,52 ΠΕΡΙΦ ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2,49 ΛΑΡΙΣΑ 
3,50 ΒΟΛΟΣ 
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1,50 ΚΑΒΑΛΑ 
2,50 ΔΡΑΜΑ 

Οδοντόκρεμα 9.996 27.888 2,25 1,20 ΛΑΜΙΑ 
0,71 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,89 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1,10 ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1,20 ΚΩΣ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 

Οδοντόβουρτσα 15.000 55.800 3 1,35 ΠΕΡΙΦ ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1,58 ΛΑΡΙΣΑ 
0,61 ΤΡΙΚΑΛΑ 
1,10 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
1,30 ΔΡΑΜΑ 

Σαμπουάν συσκ 
400 ml 

6.030 24.001 3,21 1,75 ΛΑΜΙΑ 
1,40 ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
0,73 ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
0,82 ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1,88 ΔΡΑΜΑ 
2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

 
Και να ήταν μόνο αυτό; 

Τα ίδια σχεδόν έγιναν με τον ενιαίο φωτογραφικό για άλλη μία φορά διαγωνισμό προμήθειας 

τροφίμων  για τους Παιδικούς σταθμούς, το Κοινωνικό παντοπωλείο κλπ  το 2019 (163/22-4-2019 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (ΑΔΑ: 64ΙΒΩΛ7-ΟΚΓ) 

Τυχαία το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε πάλι στην επιχείρηση ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΠΑΛΛΑΣ με έκπτωση 1%, 

αποκλείοντας τις άλλες δύο κορινθιακές επιχειρήσεις ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ. 

 

 

Κανένα σχόλιο εκ μέρους μου. 

 

 

Και προχωράω πάλι παρακάτω. Τι άλλαξε στο Δήμο μας  και οι τιμές υπεραυξήθηκαν το 2019 σε 

σχέση με το ξεχωριστό διαγωνισμό 180.000 € για  απορρυπαντικά και είδη πρώτης ανάγκης  , πάλι 

για τους απόρους, το ΤΕΒΑ δηλαδή; (Διακήρυξη Δημάρχου α/8-10-18 και α/26-2-19 επαναληπτική 

διακήρυξη).Δείτε τη διαφορά τιμών στο συνημμένο πίνακα με διαφορά χρονικού διαστήματος 

μόλις 2 μηνών: 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2.381.168 € (28/1/19) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
180.816 € (21/3/19) 

Πάνες συσκ 18-30 τμχ 12,45 7,24 

Μωρομάντηλα συσκ 50 τμχ 1,70 0,95 

Υγρό πιάτων συσκ 400-500 1,55 0,98 
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ml 

Σκόνη πλυντηρίου συσκ 16-
24 μεζ 

9,80 3,30 

Οδοντόκρεμα 2,25 1,95 

Οδοντόβουρτσα 3 1,92 

Σαμπουάν συσκ 400 ml 3,21 2 

 
 

Η λύση είναι μία. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Και επανάληψη  με νέους όρους, 

νέες τιμές  και απάλειψη όλων των φωτογραφικών και απαγορευτικών διατάξεων. 

 

Δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση ότι έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ για τα συμφέροντα του Δήμου 

και των δημοτών. Δεν φοβάμαι να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Τα είπα προεκλογικά θα τα 

λέω και μετεκλογικά. 

 

 Ήδη με ιδιαίτερη επιστολή μου απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί το 

πρόγραμμα (μάλλον τους θεωρούμε κουτόφραγκους), τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό 

Εσωτερικών, τη Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της Βουλής των 

Ελλήνων, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τους Δημάρχους όλων των δήμων της Κορινθίας 

που συμμετέχουν στη Κοινωνική Σύμπραξη. 

 

Είμαι στη διάθεση κάθε Αρχής για εξηγήσεις. 

 

      ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 
           ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
    ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                                 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27/08/2019 

 


