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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  05-06-2019

       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 5η Ιουνίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 19069/31-

05-2019 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.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,

5)Γκουργιώτης Αλεξ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Ζήμος Κων..

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 235  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Εξέταση

ένστασης κατά της με  αριθμό 162/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί  έγκρισης

πρακτικών  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  της  προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού

μελέτης  43.222,08  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)»,  υπενθυμίζει  στα  μέλη  την  υπ'  αριθμ.

39/627/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές

προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθμ. 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.

       Ακολούθως, με την υπ' αριθμ.5/23/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από

08-01-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού ο οποίος

διενεργήθηκε  στις  08-01-2019,  απορρίφθηκε η  προσφορά  του  μοναδικού  συμμετέχοντος
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οικονομικού φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και  κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την  εν

λόγω προμήθεια, διότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε δεκτή.

     Κατόπιν, με την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ.10/84/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με επανακαθορισμό των όρων, επανεγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.

49/2018 μελέτης, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής,  με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις

20-03-2019.    

       Στην συνέχεια, με την υπ'αριθμ. 17/162/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν  τα

α) από 20-03-2019  πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την  αποσφράγιση

προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και β) από

10-04-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  Αποσφράγισης  και

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την  σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης,  έγιναν

αποδεκτές  οι  προσφορές των  οικονομικών  φορέων  «Συστεγασμένα  Φαρμακεία  Ιωαννίδου

Χρυσούλα  –  Θεοδωρίδης  Βασίλειος  ΟΕ»  και  «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ  Κ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»   οι  οποίες

προχώρησαν  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών,

απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)«ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για

τα  είδη  που  υπόκεινται  σε  Φ.Π.Α.  13% και  24% και  2)«Συστεγασμένα  Φαρμακεία  Ιωαννίδου

Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος ΟΕ» για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%,

ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την

επωνυμία  «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, με γενικό

σύνολο προσφοράς  8.771.02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%)  σύμφωνα με  σχετικό  πίνακα, κηρύχθηκε

άγονος ο διαγωνισμός  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24% της υπ' αριθμ. 49/2018

μελέτης και ως εκ τούτου ματαιώθηκε  ο διαγωνισμός  για τα είδη αυτά και ορίστηκε η επανάληψη

του διαγωνισμού για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24%  της υπ' αριθμ. 49/2018 μελέτης,

με  τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ,

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 32.975,32€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με

επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σε  ακριβή  ημερομηνία

και ώρα που θα οριστούν στην διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου.

         Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι στις 23-05-2019 κατατέθηκε η υπ' αριθμ.πρωτ.

Εισερχ.  18146/23-05-2019 “Ένσταση κατά της υπ'αριθμ.17/162/2019 Απόφασης της  Οικονομικής

Επιτροπής  του  Δήμου  Κορινθίων  της  22-04-2019”  από  τον  οικονομικό  φορέα  «Συστεγασμένα

Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος ΟΕ» και θέτει υπ' όψιν των μελών το από

27-05-2019 Πρακτικό αρ.1 της Επιτροπής Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών, επί της ενστάσεως

αυτής,  σύμφωνα με το οποίο : 

Νομιμότητα ένστασης :  Ο ανάδοχος με την επωνυμία :  «Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου
Χρυσούλα  –  Θεοδωρίδης  Βασίλειος  Ο.Ε.»  ενημερώθηκε  με  το  από  20/05/2019  mail της
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Οικονομικής Επιτροπής για την αρ. 17/162/2019 Απόφασή της.  Εν συνεχεία, η εν λόγω εταιρεία
κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18146/23.05.2019 ένσταση κατά της εν λόγω απόφασης και μαζί με
την ένσταση κατέθεσε και το υπ’ αριθμ. 277687096959 0722 0025 e-παράβολο, ποσού 103,00€.  Η
ένσταση της εν λόγω εταιρείας καθίσταται εμπρόθεσμη και νόμιμη.

Εξέταση ένστασης : Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, οι διευκρινήσεις που επικαλείται
η  ενιστάμενη  εταιρεία  που θα  έπρεπε να  της  ζητηθούν  για  την  οικονομική  της  προσφορά,  θα
έπρεπε να αφορούν ΄΄μόνο ασάφειες,   επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας  και  σήμανσης  του φακέλου  και  των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το
περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς
από τα  υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή τα
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να
έχει  ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους  της  διακήρυξης,  αλλά μόνο  τη  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  ακόμη και  με  νέα  έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί’’.

Επίσης, ΄΄3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης΄΄.  

Συμπέρασμα : Στην προκειμένη περίπτωση, δεν τίθεται θέμα ασάφειας για το οποίο θα έπρεπε να
ζητηθούν διευκρινήσεις, παρά θέμα   ουσιώδους πλημμέλειας σύνταξης οικονομικής προσφοράς, η
οποία  πλημμέλεια  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  επιδεχθεί
διευκρίνιση/συμπλήρωση/διόρθωση, για το λόγο ότι επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό το συνολικό κύρος
της εν λόγω Προσφοράς, που την καταστεί εξ αυτού του λόγου απορριπτέα.  
Εξάλλου, η όποια διευκρίνιση/διόρθωση/συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς, θα οδηγούσε
σε  ευνοϊκή  μεταχείριση  του  συγκεκριμένου  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της
δημόσιας σύμβασης.

Εισήγηση : Ως εκ τούτου, προτείνουμε την απόρριψη της αρ. πρωτ. 18146/23-05-2019 ένστασης της
εταιρείας «Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος Ο.Ε.» κατά της
αρ. 17/162/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και την κατάπτωση του προσκομισθέντος
παραβόλου.

     Ο  Πρόεδρος  ακολούθως  προτείνει  την  έγκριση  του  από  27-05-2019  Πρακτικού  αρ.1  της

Επιτροπής Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών και  την απόρριψη της υπ'  αριθμ.  πρωτ.εισερχ.

18146/23-05-2019  Ένστασης  της  εταιρείας  «Συστεγασμένα  Φαρμακεία  Ιωαννίδου  Χρυσούλα  –

Θεοδωρίδης Βασίλειος Ο.Ε.» κατά  της  υπ' αριθμ. 17/162/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τον σχετικό φάκελο

του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικο της Επιτροπής Ενστάσεων, την εισήγηση του

Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του Ν.4605/2019, του

Ν.4608/2019,  όπως ισχύουν,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Α.- Εγκρίνει  το  από  27-05-2019  Πρακτικό  αρ.1  της  Επιτροπής  Ενστάσεων  Συνοπτικών

Διαγωνισμών  επί  της  υπ'  αριθμ.πρωτ.  Εισερχ.  18146/23-05-2019  “Ένστασης  κατά  της

υπ'αριθμ.17/162/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 22-04-2019”

από τον οικονομικό φορέα «Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος

ΟΕ» που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό  για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού

μελέτης 43.222,08 € (συμπ/νου Φ.Π.Α)».

   Β.-  Απορρίπτει  την  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  εισερχ.  18146/23-05-2019  Ένσταση  της  εταιρείας

«Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος Ο.Ε.» κατά της υπ' αριθμ.

17/162/2019  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  θέμα  “Έγκριση  πρακτικών  επιτροπής

αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  προϋπολογισμού  μελέτης  43.222,08  €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)”  η οποία και παραμένει ως έχει,   για τους λόγους που ακριβώς και

αναλυτικά αναφέρονται  στο  ιστορικό της  παρούσης και  στο  από  27-05-2019 Πρακτικό  αρ.1  της

Επιτροπής  Ενστάσεων  Συνοπτικών Διαγωνισμών.

       Γ.-   Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου.

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21/235/2019.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 11-06-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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