
Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  04-03-2019

...............................Ορθή Επανάληψη (ως προς τους απόντες )..............................

     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 4η Μαρτίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 7463/28-

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό

μέλος Φαρμάκη Γεωργ.),  4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει  το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.),

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 84  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επανάληψη

διαγωνισμού 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  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.

       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

οικονομικού φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και  κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την  εν
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λόγω  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

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

   Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  επανάληψη  του  ανωτέρω  διαγωνισμού  για  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού

μελέτης 43.222,08€, (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016 και του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν.   

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

Προέδρου,  την  υπ'  αριθμ.  49/2018 σχετική  μελέτη  του Δήμου,  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72 του

Ν.3852/2010, τις διατάξεις του   Ν.4412/2016  και τις διατάξεις του  Ν.4555/2018, όπως ισχύουν

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.- Ορίζει την επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυ-

ξης, επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογι-

σμό της υπ’ αριθμ. 49/2018 μελέτης, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ορίζει την με συνοπτικό δια-

γωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής.

   Β.-  Επανακαθορίζει  τους όρους διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγι-

σμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) στο σύνολο των ειδών με

ΦΠΑ : 6 ή 13 ή 24% ή συνδυασμό αυτών, για την προμήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€ (συμπ/νου

του  Φ.Π.Α.),  ως εξής: 

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό η  Προμήθεια υγειονομικού  –
φαρμακευτικού  υλικού  και  φαρμάκων,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  τη
χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) στο σύνολο των ειδών με ΦΠΑ : 6 ή 13 ή 24% ή συνδυασμό
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και τα παρακάτω. 

ΑΡΘΡΟ 1  Ο 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Του  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

2. Του  Π.Δ.  80/2016  (ΦΕΚ  145  Α/5-8-16)  περί  ΄΄ανάληψης  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες΄΄.

3. Το Ν.3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

4. Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικα-
τάσταση του  έκτου  κεφαλαίου  του Ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)-Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041
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7. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α'):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

8. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

9. Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.

10. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).

11. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α') : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήμα-
τος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες
διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

12. Της  Απόφασης Υπ. Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ  1781/23.05.2017
τεύχος  Β') :  Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης. 

13. του ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Ν. 4555/2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετι-
κά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

14. Του  Ν.  4111/13  (ΦΕΚ  18  Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ.  Στο  ΦΕΚ  33  Α/7-2-13)  :
Συνταξιοδοτικές  ρυθµίσεις,  τροποποιήσεις  του  ν.  4093/  2012,  κύρωση  της  Πράξης
Νοµοθετικού  Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της
Κύριας  Σύµβασης  Χρηµατοδοτικής  Διευκόλυνσης  µεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης  µεταξύ  του  Ε.Τ.Χ.Σ.,  της  Ελληνικής  Δηµοκρατίας  και  της  ΤτΕ,  µε  τίτλο
«Σύµβαση  Διευκόλυνσης  Διαχείρισης  Υποχρεώσεων  ΣΙΤ»  και  της  Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής  Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,  της Ελληνικής Δηµοκρατίας και  της
ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

15. Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ, πρωτ. : 11543/26.03.2013)
περί : Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και
όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών
τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

16. Την υπ' αριθ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία "περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζο-
νται για ανθρώπινη χρήση", όπως τροποποιήθηκε από τις αριθ. 2002/98/ΕΚ, 2004/27/ΕΚ
και 2004/24/ΕΚ Οδηγίες και ισχύει σήμερα.

17. Την Αριθ.  Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/13 (ΦΕΚ – 1049 Β/29-4-2013):  Εναρμόνιση της  ελληνικής
νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της
κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την
υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011).

18. Το Ν. 1316/83 (ΦΕΚ Α 3): ΄΄Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
φαρμάκων  (Ε.Ο.Φ)  της  Εθνικής  Φαρμακοβιομηχανίας  (Ε.Φ.)  της  Κρατικής
Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
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παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

20. της  με  αρ.  553/2018  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  δέσμευσης  εγγραφής
πίστωσης για το έτος 2019.

21. τις με αρ.  425,426,427,428/2019  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια
των ειδών του διαγωνισμού,

22. της  με  αρ.  10/84/2019 Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  καθορισμού  όρων
διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών
προδιαγραφών για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού».

      Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 43.222,08 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
η δε δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με  ΚΑ προϋπολογισμού 2018-2019, ως παρακάτω:

Β1.  Ο Δήμος Κορινθίων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό 
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2019

ΣΥΝΟΛΟ
2018+2019

1 10/6631.0001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

442,20 442,20 884,40

2 10/6681.0001 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 704,00 364,37 1.068,37
3 20/6681.0001 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 191,45 588,47 779,92
4 30/6681.0001 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 170,66 122,25 292,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)

1.508,31 1.517,29 3.025,60

του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δήμου Κορινθίων.

Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου (ετών : 2018 και 2019).  Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Κορινθίων. 

Β2.  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) : 

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό 
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό 
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2019

ΣΥΝΟΛΟ
2018+2019

1
15/6681.0
01

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 621,70 621,70 1.243,40

 ΣΥΝΟΛΟ 621,70 621,70 1.243,40

Β3.  το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : 

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό 
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό 
(σε € με
ΦΠΑ)

έτους 2019

ΣΥΝΟΛΟ
2018+2019

1
15/6681.0
01

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 383,19 668,60 1051,79

 ΣΥΝΟΛΟ 383,19 668,60 1.051,79

Β4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσό Ποσό ΣΥΝΟΛΟ
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(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018

(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2019

2018+2019

1 ΦΑΡΜΑΚΑ 6.366,05 23.120,92 29.486,97
 ΣΥΝΟΛΟ 6.366,05 23.120,92 29.486,97

Β5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α ΕΙΔΟΣ
Ποσό 

(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018

Ποσό 
(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

ΣΥΝΟΛΟ
2018+2019

1 ΦΑΡΜΑΚΑ 4.160,40 4.255,70 8.416,10
 ΣΥΝΟΛΟ 4.160,40 4.255,70 8.416,10

Η ενδεικτική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 29.486,97€ (με ΦΠΑ) για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και 8.416,10€ (με ΦΠΑ) για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για 
τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 2  Ο   : Τεύχη μελέτης -   Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων, για 
τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2018, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 49/2018).
Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική 
μελέτη.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Δήμο Κορινθίων (Παναγοπούλου Φωτεινή, τηλ. : 27413-62846, email :  
f.panagopoulou@korinthos.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να στέλνουν τα 
στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) με email στη διεύθυνση : 
f.panagopoulou@korinthos.gr ή το φαξ : 27413-62830, για τυχόν ενημέρωσή τους σε 
απρόοπτες καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   :  Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει την   20-03-2019 , Ημέρα   Τετάρτη    και ώρα   10.00 π.μ.  στην

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Τ.Κ. 20131,
Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. 

 Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 09.30 και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 10.00 π.μ. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο   :  Τεύχη Δημοπράτησης.
Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι : 
1.  Η παρούσα διακήρυξη.
2.  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3.  Οι τεχνικές προδιαγραφές.
4.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
5.  Η τεχνική έκθεση.
6.  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΑΡΘΡΟ 5  ο    : Εγγυητικές επιστολές  
Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν
όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το
5%  της  αξίας  της  σύμβασης.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και
να είναι πρωτότυπη.  Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και
Δανείων με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  των  ειδών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους.  Η  εγγύηση  μπορεί  να  αποδεσμεύεται  σταδιακά  ύστερα  από  γνωμοδότηση
αρμόδιας  Επιτροπής,  κατά  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  της  ποσότητας  που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 6  ο    : Κατάθεση προσφορών  
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου
(Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του
διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.
Η  πρωτοκολλημένη  σύμβαση  θα  τεθεί  σε  ισχύ  με  την  ανάρτησή  της  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και θα έχει διάρκεια : δύο έτη μετά την υπογραφή και
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 7  ο   : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
7.Α.   Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το 
Δήμο.
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα
βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο
92 παρ.2 Ν.4412/16).

Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα 
περιλαμβάνει τα εξής : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του 
Ν. 4412/2016), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.  
Ο υποψήφιος θα πρέπει,  επίσης,  να προσκομίσει  στο φάκελο αυτό,  υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α'75) (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται) : 

 ότι συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με όλους τους
όρους της διακήρυξης. 

 για  τον  τμηματικό  χρόνο  παράδοσης  (κατόπιν  παραγγελίας),  ο  οποίος  δε  θα  πρέπει  να
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
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Τυχόν  πιστοποιήσεις  κατασκευαστή  ή  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  των  εργασιών  και
υπηρεσιών  για  τον  ανάδοχο  κατά  ISO  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  στο  φάκελο  τεχνικής
προσφοράς. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμη-
ριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περι-
γράφονται 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 Ελ-
ληνικά 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 αγγλι-
κή 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.

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

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις
ίδιες ενδείξεις.

Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  τεύχη  της  σχετικής
μελέτης.

Στο  έντυπο προσφοράς, θα αναγράφεται η τιμή προσφοράς, η οποία τιμή θα είναι σε ευρώ.
Αναλυτικά θα φαίνονται :

1) η τιμή τεμαχίου του είδους (αριθμητικώς), 
2) το ποσό Φ.Π.Α. του είδους, (αριθμητικώς) και 
3) το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως. 

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να δώσει προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) για όλα τα
είδη :

 που έχουν Φ.Π.Α. 6% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
 που έχουν Φ.Π.Α. 13% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
 που έχουν Φ.Π.Α. 24% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
 συνδυασμό των ανωτέρω

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τελική παράδοση ως αναφέρεται στο
άρθρο 9 της μελέτης.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 
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Ν.4412/16).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών
τους.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία),
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.
4250/2014. 

Ο Δήμος μπορεί  να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους,  σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται  για  την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας  (παρ.  5,  άρθρο 79 του Ν.
4412/2016).  

7.Β   Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας.   Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χω-
ρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.   Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προει-
δοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφο-
ρά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το παρόν άρθρο
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβο-
λής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε κα-
ταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προ-
σφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση
της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφο-
ρών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  Η αποσφράγιση διενεργεί-
ται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθησαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρι-
νίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

7.Γ. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα και αφορά : Γενικούς όρους υποβολής προσφορών, Χρόνο και τρόπο υποβολής προ-
σφορών, Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προ-
σφοράς, Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομι-
κών προσφορών, Χρόνο ισχύος προσφορών, Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (σύμφω-
να με άρθρα 100 και  102, Ν.4412/2016),  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
(σύμφωνα με άρθρα 103 και 104, Ν. 4412/2016)
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκαταστα-
θεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 7.Β  της παρού-
σης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθο-
ρισμένης
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προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγρα-
φο 7.Β  της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφο-
ρές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην πε-
ρίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμ-
βασης.

7.Δ.  Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής
στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:
α) απόσπασμα  ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  ο
συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν : 

 τελεί υπό πτώχευση 
 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
 τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
 έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
 έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α, β και γ), αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν του έχουν υποβληθεί , μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής:
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α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)  διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής  προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

ε) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

στ) πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  Το
παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης.

ζ) Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που
δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος
εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους  οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,  μπορούν να προσκομίζουν (δεν
είναι  απαραίτητο) στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής εκδιδόμενο  από  την
αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  οργανισμό
πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   : Χρόνος ισχύος προσφοράς  
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 9  ο    : Κριτήριο επιλογής αναδόχου  
Ανάδοχος ανά είδος κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή χαμηλότερη

τιμή : στο σύνολο των ειδών με ΦΠΑ 6% ή στο σύνολο των ειδών με ΦΠΑ 13% ή στο σύνολο
των ειδών με ΦΠΑ 24% ή συνδυασμό αυτών. 

Άρθρο 10  ο   : Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Δ.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς.
 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει  των  ειδικότερων  κριτηρίων  ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται
στην  παρούσα  μελέτη,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στην  Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  και  εφόσον  υπάρξει
έκπτωση από τον ανάδοχο, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη
ή και  μεγαλύτερη ποσότητα  κατά ποσοστό έως 30% και  εφόσον η συνολική δαπάνη δεν
υπερβαίνει το σχετικό προϋπολογισμό.  Η επιπλέον ποσότητα των ειδών έως 30% θα μπορεί
δηλαδή να καλύπτεται από τυχόν έκπτωση του αναδόχου.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.

Άρθρο 11  ο   : Σύμβαση 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000022932_S0000085307
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα
αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  άμεσα  και  εντός  είκοσι  ημερών από  την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή του  συμφωνητικού,  η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 12  ο   : Δαπάνες-έξοδα προμήθειας
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται και με όλα τα έξοδα μέχρι τελικής παραδόσεως της προμήθειας,
σχετικές κρατήσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 13  ο   : Ενστάσεις  (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας
υπόψη  και  τη  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.   Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 14  ο    : Προσφερόμενη τιμή
Οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

      Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

      Δ.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει ως εξής :

    1.  Για τον  Δήμο  Κορινθίων θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους  2019 του
Δήμου Κορινθίων με τους Κ.Α.:
1.Κ.Α.10/6631.0001,   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ποσού (με
ΦΠΑ) 884,40€,  Α.Α.Υ.425/ 2019,  
2.Κ.Α.10/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  ποσού (με ΦΠΑ)1.068,37€, Α.Α.Υ.426/2019,  
3.Κ.Α.20/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  ποσού (με ΦΠΑ)   779,92€, Α.Α.Υ.427/2019,    
4.Κ.Α.30/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  ποσού (με ΦΠΑ)   292,91€, Α.Α.Υ.428/2019.      
 Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου.

   2. Για  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) : 
ΚΑ 15/6681.001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, Ποσού  (με ΦΠΑ)  1.400,00€, Α.Α.Υ.48/2019.    

   3. Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : ΚΑ 15/6681.001, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  ποσού  (με 
ΦΠΑ)  1.217,00€, Α.Α.Υ.44/2019.    

   4. Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Είδος : ΦΑΡΜΑΚΑ, Ποσού (με 
ΦΠΑ)  έτους 2019,   29.486,97€ .

   5. Για τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Είδος : ΦΑΡΜΑΚΑ, Ποσού  (με 
ΦΠΑ)  έτους 2019,   8.416,10€.
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Η  ενδεικτική  δαπάνη,  η  οποία  ανέρχεται  στα  29.486,97€ (με  ΦΠΑ) για  την  Πρωτοβάθμια

εκπαίδευση και 8.416.10€ (με ΦΠΑ) για τη Δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για

τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/84/2019.-  

                                                                          Ακριβές απόσπασμα

  Κόρινθος, 06-03-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος,                     06-03-2019
     ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.:             8312
   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 Εκτίθεται σε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) στο σύνολο των ειδών με ΦΠΑ : 6 ή 13 ή 24%
ή συνδυασμό αυτών, η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού και  φαρμάκων,
προϋπολογισμού  μελέτης  :  43.222,08€, σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  ΑΜ 49/2018  μελέτη  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
  Για  την  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού  θα  εφαρμοσθούν  οι  διατάξεις  των  νομοθετημάτων  που
αναφέρονται στην  υπ' αριθμ.πρωτ.8310/06-03-2019 αναλυτική  διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και γενικότερα κάθε διάταξη,
Νόμος,  Π.Δ.,Υ.Α.  και  ερμηνευτική  εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος,
αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 20-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να δώσει προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) για όλα τα είδη :
που έχουν Φ.Π.Α. 6% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
που έχουν Φ.Π.Α. 13% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
που έχουν Φ.Π.Α. 24% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ή
συνδυασμό των ανωτέρω

Στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
23. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες. 

  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα να είναι  εγγεγραμμένοι  στο Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ οι  προ-
σφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμ-
μένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

   Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική με-
λέτη.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Κορινθίων (Πανα-
γοπούλου Φωτεινή, τηλ. : 27413-62846,  email : f  .  panagopoulou  @  korinthos  .  gr).  Επίσης οι ανω-
τέρω ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να στέλνουν τα στοι-
χεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στο φαξ : 27413-62830, ή με email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : f  .  panagopoulou  @  korinthos  .  gr  για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

   Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δή-
μου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή
του διαγωνισμού μέχρι την ώρα λήξης της επίδοσης προσφορών.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

mailto:f.panagopoulou@korinthos.gr
mailto:f.panagopoulou@korinthos.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος,                       06-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.:               8314  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή
Πληρ. Κότσαλου Βενετία
Τηλ. 27413 61099, 61021
e-mail: v.kotsalou@korinthos.gr  

 

 

Π ρ ο ς

Την Εφημερίδα "ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ  ΗΜΕΡΑ"

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. Πρωτ.   8312/06-03-2019 περίληψη διακήρυξης και

παρακαλούμε  να την δημοσιεύσετε  μια  φορά στην εφημερίδα σας την 08-03-2019, ημέρα

Παρασκευή   διαφορετικά αποτελεί λόγο ακύρωσης του διαγωνισμού.

 

Ο

Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

mailto:v.kotsalou@korinthos.gr
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