
Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  11-02-2019

     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)Κορδώση Χρήστο,  Δημ.  Συμβoύλoυς,  ως μέλη,  σύμφωνα με τις

α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017  και  β)με  αριθμό  90/2018  αποφάσεις  Δημοτικού

Συμβουλίου Κορινθίων,  συvεδρίασε  σήμερα τηv  11η Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα της  εβδoμάδας

Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 4636/07-02-2019

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός  Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)Ζήμος  Κων.,  3)Βλάσσης  Δημ.,  4)Καμπούρης  Χαρ.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Φαρμάκη  Γεωργ.),  5)Ζώγκος  Ανδ.,  6)Μπάκουλης  Δημ.,

7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

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

    ΑΠΟΦΑΣΗ  23  η  : Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος  τo  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού

μελέτης 43.222,08 €» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής  την υπ' αριθμ. 39/627/2018 απόφασή

της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός

προϋπολογισμός της αρ. 49/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια και καθορίστηκαν

οι  όροι  διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  αυτής,  με  ημερομηνία  διενέργειας

διαγωνισμού στις  08-01-2019.

    Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'  όψιν  της  Επιτροπής  το  από  08-01-2019  πρακτικό

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με

το οποίο η Επιτροπή την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεδρίασε και άρχισε την καταγραφή των

φακέλων συμμετοχής. Κατατέθηκε  μία μοναδική προσφορά, η υπ' αριθμ. Πρωτ.459/4-1-2019, από

τον οικονομικό φορέα  ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..  Ακολούθως η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι
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η προσφορά αυτή  υποβλήθηκε ορθά,  προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και  προέβη

στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  κατά  τον  οποίο  διαπιστώθηκε  ότι  η τεχνική

προσφορά  του  μοναδικού  συμμετέχοντος  οικονομικού  φορέα  ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. δεν

πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 7.Α.Β.  της αριθμ.45351/2018  αναλυτικής διακήρυξης  σύμφωνα

με το οποίο:  

Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  περιέχει  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια,  χρησιμοποιούνται  για την αξιολόγηση των προσφορών και
περιγράφονται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  (άρθρο  94  παρ.4  Ν.4412/16),  και  πρέπει  να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

• Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση στα 
Ελληνικά αν είναι σε γλώσσα πλην της Αγγλικής. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Για όποιο έγγραφο
απαιτείται επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί μεταφράσεων (Ν. 
3712/08 (ΦΕΚ 225 Α/5-11-2008), αρκεί απλό φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής 
τους στην ελληνική γλώσσα συνοδευόμενου από απλό φωτοαντίγραφο του εγγράφου, το 
οποίο μεταφράζεται. Τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή. Μετά από κάθε 
αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

• Τα παραστατικά έγκρισης άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων από τον ΕΟΦ ή άλλη 
δημόσια αρμόδια υπηρεσία.

• Κατάλογος προσφερόμενων φαρμάκων με πλήρη ονομασία και κάτοχο άδειας κυκλοφορίας
αυτών.

       Στα περιεχόμενα στο φάκελο τεχνικής προσφοράς έγγραφα, δεν περιέχονται τα παραστατικά

έγκρισης άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων από τον ΕΟΦ ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.

        Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και το ότι:  Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η

διακήρυξη  για  τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης,

δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που

ρυθμίζει  τα  σχετικά  ζητήματα  με  διαφορετικό  τρόπο.  (ΕΑ ΣτΕ  613/2009, 1314/2009, ΣτΕ

1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 - Oδηγία 9), δ  εν κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά του

οικονομικού φορέα  ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., διότι δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τους

όρους της Διακήρυξης.  

     Ακολούθως η Επιτροπή εισηγείται : α) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα

ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διότι η Τεχνική προσφορά του δεν πληροί τους όρους της Διακήρυξης,

καθώς και β)την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει  α)την έγκριση του από 08-01-2019  πρακτικού

αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών για  την  εκτέλεση  της  εν  θέματι  προμήθειας,  β)την  απόρριψη  της  προσφοράς  του

μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., διότι δεν πληροί και δεν

είναι  σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και   γ)την κήρυξη του διαγωνισμού ώς άγονου

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B5-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7-%CF%83%CF%85-298430-06-2015-o%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%84%CE%B5-15022003-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%84%CE%B5-15022003-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/115425_ste_1314-2009_tm__g_.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/115424_ste_613-2009_tm__g_.pdf
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σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρονται  στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  και του Ν. 4412/2016, όπως

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.- Εγκρίνει το από 08-01-2019 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών

συμμετοχής και  αξιολόγησης τεχνικών προσφορών,  της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού

διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€,  ο οποίος

διενεργήθηκε στις 08-01-2019.

    Β.- Απορρίπτει την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

& ΣΙΑ Ο.Ε., διότι η Τεχνική προσφορά του δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της

υπ'αριθμ. 45351/24-12-2018 αναλυτικής Διακήρυξης  του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 08-01-2019 πρακτικό επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισμού.

    Γ.-  Κηρύσσει άγονο τον από 08-01-2019 διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€, διότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε δεκτή.

     Δ.-  Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης

έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της

παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένστα-

ση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/23/2019. -  

                           

                                                                  Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 13-02-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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