
Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  11-2-2020

     Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv, πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ. 4212/7-2-2020 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 εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  3  1  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  τo  2ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  «Περί

έγκρισης  πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  µε  τη

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  λόγω κατεπείγοντος  για την προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)  προϋπολογισµού  µελέτης

22.998,43€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και επανάληψης της  διαδικασίας»  θέτει  υπ'  όψιν

των  µελών  το  υπ'αριθµ.πρωτ.  47546/31-12-2019  έγγραφο  του  Τµήµατος  Προµηθειών  και

Υπηρεσιών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, το οποίο  έχει ως εξής: 

Θέµα: “Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαρισµού και
ευπρεπισµού µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης”
Σχετ.:  1.  Το  αρ.  30070/02-09-2019  (Α∆Α:7Ν8ΝΩΛ7-ΘΟ∆)  έγγραφο  του  ∆ήµου  περί  ορισµού
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.
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2. Το αρ.47068/27-12-2019 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς το Τµήµα Προµηθειών-
Υπηρεσιών.

Κατόπιν του µε α/α (2) ανωτέρω  σχετικού, σας αποστέλλουµε:
1. το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και 
2. τις προσφορές των δύο (2)συµµετεχόντων, 
για  την προµήθεια ειδών καθαρισµού και ευπρεπισµού µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της 
απευθείας ανάθεσης και παρακαλούµε για : 
1. την έγκριση του πρακτικού και 
2. την τυχόν επανάληψη της διαδικασίας, κατά την κρίση πάντα της Οικονοµικής Επιτροπής.

    Κόρινθος 31/12/2019
      Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ.ΠΟΥΡΟΣ

 

    Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 24-12-2019 Πρακτικό Επιτροπής για

την  Αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο  δικαιολογητικών  συµµετοχής,  Τεχνικών  προσφορών  και

Οικονοµικών προσφορών µετά την υπ'αριθµ.45847/18-12-2019 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπολογισµού µελέτης 22.998,43€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) µε τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος,   το

οποίο έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  45847/18-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στην  Κόρινθο,  την  24/12/2019,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00,  στα  Γραφεία  του  Τμήματος  Προμηθειών του

Δήμου Κορινθίων, οδός Δημοκρατίας 1, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2/2019 απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει  και να ελέγξει  τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα

πλαίσια  της υπ’  αριθμ.  45847/18-12-2019 πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής προσφοράς  για την

προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απ’ ευθείας ανάθεσης. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, ήταν παρόντες οι εξής:

1. Τσίρτσης Λεωνίδας, ως Πρόεδρος.

2. Σταυριανόπουλος Απόστολος ως μέλος.

3. Σανδραβέλη Παναγιώτα ως μέλος.

Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους δυο παρακάτω φακέλους:
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Α/α Οικονομικός Φορέας Αρ. πρωτ. Προσφοράς

1. ΚΩΝ. Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 46638/23-12-2019

2. ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 46693/23-12-2019

Στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών παρέστη ο κ. ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. 

Οι φάκελοι μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, αποσφραγίστηκαν και ακολούθησε ο έλεγχος των

δικαιολογητικών που περιείχαν.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΚΩΝ. Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Στο φάκελο που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝ. Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» περιέχονταν:

-Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμόρφωσης με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

-Υπεύθυνη  Δήλωση  για τις  περιπτώσεις  χημικών ουσιών ή μειγμάτων περί  ταξινόμησης,  επισήμανσης  και

συσκευασίας των προϊόντων, καθώς και περί της επικαιροποίησης των δεδομένων ασφαλείας και της συμφωνίας με

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και της καταχώρησης των προϊόντων στο ΕΜΧΠ σύμφωνα Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

-Το υπ’ αριθμ. 17914/19-12-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.

- Το υπ’ αριθμ. 67860334/18-12-2019 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της ΑΑΔΕ.

-Η  υπ’  αριθμ.  684476/18-12-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του   ΕΦΚΑ  περί  μη  οφειλής

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα  για το προσωπικό του.

-‘Έντυπο  4  -  Πίνακας  Προσωπικού,  της  Υπηρεσίας  Σ.ΕΠ.Ε.,  σχετικά  με  τα  στοιχεία  των  απασχολούμενων

μισθωτών του οικονομικού φορέα.

Πίνακας Προσωπικού με τα στοιχεία των απασχολούμενων μισθωτών του οικονομικού φορέα.

-Η  υπ’  αριθμ.  1518317/18-12-2019  Βεβαίωση  του  ΕΦΚΑ,  περί  ασφάλισης  και  καταβολής/ρύθμισης  των

ασφαλιστικών εισφορών του κου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου.

-Η από 18/12/2019 εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το  TAXISnet.gr από την

οποία προκύπτει η συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι προμήθεια.

-Το υπ’ αριθμ. 408604.579053/20-6-2017 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

- Το υπ’ αριθμ. 776/18-12-2019 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους φορείς ασφάλισης, περί μη έκδοσης

Απόφασης αποκλεισμού, περί μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στις παρ. 4α-4γ του άρθρου 73

του Ν. 4412/2016 και περί συμμόρφωσης με όλους τους όρους της πρόσκλησης και της μελέτης.

-Το από 19/12/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης.

-Έντυπο πληρωμής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, περί πληρωμής ετήσιου τέλους διατήρησης

μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η από τον οικονομικό φορέα για το έτος 2019.

-Έντυπο πληρωμής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, περί πληρωμής ετήσιου τέλους διατήρησης

μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η από τον οικονομικό φορέα για το έτος 2018.

-‘Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς για όλα τα Τμήματα της προμήθειας εις διπλούν.

-Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για όλα τα Τμήματα της προμήθειας.
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-Δελτία δεδομένων Ασφαλείας, Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προϊόντων και έγγραφα σχετικά με τις τεχνικές

προδιαγραφές προϊόντων.

Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1)Με  την  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  δεν  έχουν  κατατεθεί  όλα  τα  δικαιολογητικά  που

αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν όλοι οι λόγοι αποκλεισμού που περιγράφονται στην παρ. 4β. του άρθρου 73 του

Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα, δεν έχουν κατατεθεί τα πιστοποιητικά:

α) περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης

β) περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,

2)Στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος 12 του Τμήματος 5 δεν αναφέρει «καθαρό οινόπνευμα», όπως

απαιτεί η σχετική πρόσκληση και η σχετική μελέτη, αλλά αναφέρει «οινόπνευμα».

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ».

Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» περιείχε τρεις

φακέλους:  φάκελο  δικαιολογητικών,  φάκελο  τεχνικής  προσφοράς  και  φάκελο  οικονομικής  προσφοράς.  Οι  τρεις

φάκελοι μονογραφήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίστηκαν.

1)Στο φάκελο δικαιολογητικών περιέχονταν:

-Υπεύθυνη Δήλωση περί περί συμμόρφωσης με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και περί ταξινόμησης,

επισήμανσης  και  συσκευασίας  των  απολυμαντικών,  απορρυπαντικών  και  καθαριστικών,  καθώς  και  περί  της

επικαιροποίησης των δεδομένων ασφαλείας και της συμφωνίας με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και της καταχώρησης

των ανωτέρω προϊόντων στο ΕΜΧΠ σύμφωνα Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

-Την από 23/12/2019 εκτύπωση του ΓΕΜΗ, περί Ιστορικού διεκπεραίωσης αίτησης με αρ. πρωτ. 967647 για

χορήγηση πιστοποιητικού.

-Το από 23/12/2019 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

-Το υπ’ αριθμ. 67873114/19-12-2019 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της ΑΑΔΕ.

-Η  υπ’  αριθμ.  1240/19-12-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του   ΕΦΚΑ  περί  μη  οφειλής

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών του οικονομικού φορέα  για το προσωπικό του.

-Η  υπ’  αριθμ.  1473751/09-12-2019  Βεβαίωση  του  ΕΦΚΑ,  περί  ασφάλισης  και  καταβολής/ρύθμισης  των

ασφαλιστικών εισφορών του κου Στριμενόπουλου Γεράσιμου.

-Η από 19/12/2019 εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το TAXISnet.gr από την

οποία προκύπτει η συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι προμήθεια. 

-Αντίγραφο  Βεβαίωσης  της  ΔΟΥ  Κορίνθου  περί  υποβολής  δήλωσης  έναρξης  δραστηριότητας  του  κου

Στριμενόπουλου Γεράσιμου με κύριο αντικείμενο «Χαρτικά-Απορρυπαντικά-πλαστικά είδη (λιανική –χονδρική).

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους φορείς ασφάλισης, περί μη έκδοσης

Απόφασης αποκλεισμού, περί μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στις παρ. 4α-4γ του άρθρου 73

του  Ν.  4412/2016  και  περί  συμμόρφωσης  με  όλους  τους  όρους  της  πρόσκλησης  και  της  μελέτης  και  περί

ταξινόμησης,  επισήμανσης  και  συσκευασίας  των απολυμαντικών,  απορρυπαντικών και  καθαριστικών,  καθώς και

περί  της  επικαιροποίησης  των δεδομένων  ασφαλείας  και  της  συμφωνίας  με Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  και  της

καταχώρησης των ανωτέρω προϊόντων στο ΕΜΧΠ σύμφωνα Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
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-Το υπ’ αριθμ. 8865/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί μη έκδοσης Απόφασης θέσεως σε

αναγκαστική διαχείριση.

-Το υπ’ αριθμ.  8864/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου,  περί μη έκδοσης Απόφασης για την

υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα,  όπως αυτό

προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 4013/2011.

-Το  υπ’  αριθμ.  8862/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  περί  μη  έκδοσης  Απόφασης

συνδιαλλαγής-εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

-Το  υπ’  αριθμ.  8863/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  περί  μη  κήρυξης  σε  κατάσταση

πτώχευσης.

Ένορκη Βεβαίωση του κου Στριμενόπουλου Γεράσιμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, περί μη θέσεως

της εταιρίας σε πτωχευτικό συμβιβασμό, περί μη θέσεως της εταιρίας σε αναγκαστική εκκαθάριση, περί μη τέλεσης

της εταιρίας υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κίνησης διαδικασίας κήρυξης

σε πτώχευση, αναγκαστική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή διαδιακσία εξυγίανσης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

2)Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς περιέχονταν:

-Το έντυπο τεχνικής προσφοράς.

-Δελτία δεδομένων Ασφαλείας, Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προϊόντων και έγγραφα σχετικά με τις τεχνικές

προδιαγραφές προϊόντων.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

3)Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιέχονταν:

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο μονογραφήθηκε από τα μέλη της επιτροπής.

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Δεν έχει κατατεθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δε συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του Ν. 4412/2016

 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  εξέτασης  των  προσφορών  εισηγείται  την  απόρριψη  των  ανωτέρω

προσφορών και την επανάληψη της διαδικασίας.

Η Επιτροπή

Τσίρτσης Λεωνίδας

Σταυριανόπουλος Απόστολος

Σανδραβέλη Παναγιώτα

  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  24-12-2019  Πρακτικού

Επιτροπής, την απόρριψη των προσφορών των οικονοµικών φορέων “ΚΩΝ. ∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ”

και  “ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡ.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ”  οι  οποίοι,  σύµφωνα  µε  το  ανωτέρω  πρακτικό  δεν

κατέθεσαν  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  και  την  µη-επανάληψη  της  διαδικασίας  της  απευθείας

ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
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(ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)  προϋπολογισµού  µελέτης 22.998,43€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)  καθώς  ο

ανοικτός  ηλεκτρονικός  διαγωνισµός  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  προϋπολογισµού  µελέτης  443.495,44€  (συµπ/νου  Φ.Π.Α.)  µε  αύξοντα  αριθµό

διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 78239,  βρίσκεται στο στάδιο κατακύρωσης.

 

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

Προέδρου, το ως άνω αναφερόµενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, τις διατάξεις

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,

καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Α.-  Εγκρίνει το από 24-12-2019 Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας

σύµβασης  µε  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  λόγω  κατεπείγοντος  για  την  προµήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)  προϋπολογισµού

µελέτης 22.998,43€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

  Β.-  Απορρίπτει  την  προσφορά  του  οικονοµικού  φορέα  µε  την  επωνυµία  «ΚΩΝ.  ∆.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» επειδή : α. Με  την προσφορά του οικονοµικού  φορέα δεν έχουν κατατεθεί

όλα  τα  δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  ότι  δε  συντρέχουν  όλοι  οι  λόγοι  αποκλεισµού  που

περιγράφονται  στην  παρ.  4β.  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016.2)  και   β.  Στις  τεχνικές

προδιαγραφές  του  προϊόντος  12  του  Τµήµατος  5  δεν  αναφέρει  «καθαρό  οινόπνευµα»,  όπως

απαιτεί η σχετική πρόσκληση και η σχετική µελέτη, αλλά αναφέρει «οινόπνευµα», όπως ακριβώς

και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 24-12-2019 πρακτικό επιτροπής

αξιολόγησης. 

       Γ.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  «ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» επειδή µε την προσφορά του δεν έχει κατατεθεί απόσπασµα ποινικού µητρώου

από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στην

παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και

στο από 24-12-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης.

    ∆.- Κηρύσσει  άγονη την  διαδικασία της  απευθείας  ανάθεσης  λόγω  κατεπείγοντος  για  την

προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)

προϋπολογισµού  µελέτης 22.998,43€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.),  για  την  οποία  οι  δύο

προσφορές που κατατέθηκαν δεν έγιναν αποδεκτές και ως εκ τούτου µαταιώνει  την διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος για την ανωτέρω προµήθεια.

       Ε.- Ορίζει την µη- επανάληψη της διαδικασίας  της απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος

για  την  προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)

προϋπολογισµού µελέτης 22.998,43€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).   
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       Στ.-  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 και

η ένσταση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  5/31/2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  12-03-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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