
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  4  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo  5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  –

Επαναληπτικός διαγωνισµός για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24% της αριθµ.

49/2018 επικαιροποιηµένης  µελέτης,  δηµοπρατούµενου  προϋπολογισµού  µελέτης  για  τα

είδη αυτά 32.975,32€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει 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 ∆ήµου 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  καιDigitally signed by: EIRINI CHOURSALA
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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  ΣΠΑΝ∆ΩΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και  κηρύχθηκε άγονος  ο διαγωνισµός για την  εν

λόγω  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

προϋπολογισµού µελέτης 43.222,08€, 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,  µε ηµεροµηνία

διενέργειας του διαγωνισµού στις 20-03-2019.    

     Στην συνέχεια, µε την υπ' αριθµ. 17/162/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής: (Α).- 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 εν λόγω προµήθεια,  (Β).-  Έγιναν αποδεκτές οι  προσφορές των

οικονοµικών φορέων «Συστεγασµένα Φαρµακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος ΟΕ»

και  «ΣΠΑΝ∆ΩΝΙ∆ΗΣ  Κ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»   οι  οποίες  προχώρησαν  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και

αξιολόγησης  των  οικονοµικών  προσφορών,  (Γ).- Απορίφθηκαν  οι  προσφορές  των  οικονοµικών

φορέων: 1)«ΣΠΑΝ∆ΩΝΙ∆ΗΣ 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  «ΣΠΑΝ∆ΩΝΙ∆ΗΣ 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, (Ε).- 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  για τα είδη

αυτά, (Στ).- Ορίστηκε η  επανάληψη του διαγωνισµού για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13%

και  24%  της  υπ'αριθµ.  49/2018  µελέτης,  για  την  εν  λόγω  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.

     Επίσης ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη την υπ' αριθµ. 28/314/2019 απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής  µε την οποία :      Α.- Εγκρίθηκαν  τα:  α) από 27-06-2019 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού για την  αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής

και  αξιολόγηση  τεχνικών  προσφορών  και β)  από  09-07-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού, Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών για την σύναψη

δηµόσιας σύµβασης της εν λόγω προµήθειας,  Β.- Απορρίφθηκαν  οι  προσφορές των οικονοµικών

φορέων  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΕΛ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  &  ΧΡ  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  Ο.Ε.»,  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ»,  καθώς  και  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα είδη µε Φ.Π.Α. 13%,    Γ.-  Έγινε αποδεκτή  η

τεχνική   προσφορά   του  οικονοµικού  φορέα  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα είδη µε  Φ.Π.Α. 24%  η οποία προχώρησε στο

στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονοµικών  προσφορών,   ∆.-  Απορρίφθηκε  η
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οικονοµική  προσφορά  του  οικονοµικού  φορέα  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα είδη µε Φ.Π.Α. 24%,  Ε.- 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,    Στ.- Ορίστηκε η  επανάληψη του

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

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

επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός

της υπ’ αριθµ. 49/2018 µελέτης και ορίστηκε  η  µε συνοπτικό  διαγωνισµό  επιλογή αναδόχου για την

εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.

       Ακολούθως, µε την υπ' αριθµ. 33/377/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής τροποποι-

ήθηκε η υπ’αριθµ. 28/314/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το σκέλος  Στ. ως

εξής : Στ. Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισµού για τα είδη που υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 13% και

24% της υπ'αριθµ. 49/2018 Επικαιροποιηµένης µελέτης, µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, δηµοπρατούµενου προϋπολογισµού µελέτης για τα

είδη αυτά 32.975,32€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), επανεγκρίνει τις τεχνικές  προδιαγραφές, τα τεύχη δηµο-

πράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ’ αριθµ. 49/2018 Επικαιροποιηµένης µελέτης και

ορίζει την µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε

επανακαθορισµό των όρων  διακήρυξης.

   Στην συνέχεια, µε την υπ' αριθµ. 38/472/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α.Εγκρίθηκαν

τα:  α)  από  15-10-2019  πρακτικό  Αρ.1  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  την

αποσφράγιση  προσφορών,  έλεγχο  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγηση  τεχνικών

προσφορών  και β)  από  24-10-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού,

Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης της εν

λόγω   προµήθειας,  Β.-  Έγιναν  αποδεκτές οι  τεχνικές  προσφορές  των  οικονοµικών  φορέων  :

«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ» για τα είδη µε ΦΠΑ 13% και 24% ,  του οικονοµικού φορέα «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα είδη µε ΦΠΑ 24%

και  του οικονοµικού φορέα «ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙΝ» για τα είδη µε

ΦΠΑ 13%, οι  οποίες  προχώρησαν  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονοµικών

προσφορών,  Γ. -  Απορρίφθηκαν η τεχνική   προσφορά   του  οικονοµικού  φορέα  «ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙΝ για τα είδη µε ΦΠΑ 24% και  η προσφορά του οικονοµικού

φορέα «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,   ∆.- Απορρίφθηκαν οι  οικονοµικές προσφορές

των  οικονοµικών  φορέων  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΕΛ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  &  ΧΡ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΟΕ»  και

«ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  –  ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙΝ»  για  τα  είδη  µε  ΦΠΑ  13%  και

«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΕΛ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  &  ΧΡ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΟΕ»  για  τα  είδη  µε  ΦΠΑ  24%,  Ε.-

Ανακηρύχθηκαν ως  προσωρινοί  ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισµού οι κάτωθι οικονοµικοί φορείς

ως εξής: 

       α) για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% ο οικονοµικός φορέας: «ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ», µε τιµή προσφοράς: τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε

λεπτά (3.367,65  €), συµπ/νου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε σχετικό πίνακα. 

β) για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24%, ο οικονοµικός φορέας: «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΟΕ»  µε τιµή προσφοράς:

∆εκαοκτώ χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (18.058,12 €), συµπ/νου Φ.Π.Α.,σύµφωνα

µε σχετικό  πίνακα.

      Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, οι προσωρινοί  ανάδοχοι του εν λόγω διαγωνισµού κλήθη-

καν µε το υπ'αριθµ.44479/10-12-2019  έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλουν τα απαιτούµε-

να δικαιολογητικά κατακύρωσης.

   Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'  όψιν  της  Επιτροπής  το  από  30-12-2019  Πρακτικό  Αρ.3,

Αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  των  προσωρινών  αναδόχων  της

Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Κόρινθο, την 30/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2/2019

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 34073/01-10-2019 διακήρυξη και την με αρ. 49/2018 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την

προμήθεια  Υγειονομικού  –  Φαρμακευτικού  Υλικού  και  Φαρμάκων,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης

32.975,32€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 13% ή 24% ή συνδυασμό αυτών. 

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

1. Τόγιας Ιωάννης, ως Πρόεδρος.

2. Τσίρτσης Λεωνίδας, ως μέλος.

3. Σανδραβέλη Παναγιώτα του Γεωργίου ως μέλος.

Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους  παρακάτω φακέλους:

Α/α Οικονομικός Φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιο-λογητικών

1.
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ
45238/13-12-2019

2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ 46670/23-12-2019

Στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων με τα δικαιολογητικά δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των

οικονομικών φορέων. 

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

έλεγχος των δικαιολογητικών που περιείχαν.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1)  Ο  φάκελος  που  κατατέθηκε  από  τον  οικονομικό  φορέα  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» περιείχε:

-Το υπ’ αριθμ. 156706/21-11-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 -Το υπ’ αριθμ. 156754/21-11-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

-Το υπ’ αριθμ. 134507/07-10-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

-Το υπ’ αριθμ. 135880/09-10-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

-Το  υπ’  αριθμ.  67821021/11-12-2019 αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το

Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.

-Το  υπ’  αριθμ.  67462445/11-10-2019 αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το

Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.

-Υπεύθυνη Δήλωση του Κου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

-Την υπ’ αριθμ. 1151/25-6-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη οφειλής

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.

-Την  υπ’  αριθμ.  932000/01-8-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΕΦΚΑ,  περί  μη

οφειλών ατομικά του Κου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

-Την υπ’ αριθμ. 932078/01-8-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, περί κανονικής

καταβολής των εισφορών της Κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

-Το υπ’ αριθμ. 8885/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτωχεύσεως.

-Το  υπ’  αριθμ.  36769/2019 Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.

-Το  υπ’  αριθμ.  36771/2019 Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

-Το  υπ’  αριθμ.  36766/2019 Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  θέσεως  σε

αναγκαστική διαχείριση.

-Το  υπ’  αριθμ.  36770/2019 Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.

-Το  υπ’  αριθμ.  36768/2019 Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών.

-Την από 11/12/2019 εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από το TAXISnet.gr.

-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 περί μη έκδοσης Απόφασης αποκλεισμού.

-Υπεύθυνη Δήλωση περί εγγραφής των κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ στο

Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

-Απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  με την

οποία εγκρίθηκε η λειτουργία των συστεγασμένων φαρμακείων ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ και ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπ’ αριθμ. ΔΔΥΚΜ/320692/5833/09-11-2012.

-Την υπ’ αριθμ.  02380/12-12-2019 Βεβαίωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  περί

διατήρησης φαρμακείου στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης από τον κο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

-Την υπ’ αριθμ.  02381/12-12-2019 Βεβαίωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  περί

διατήρησης φαρμακείου στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης από την κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

-Το υπ’ αριθμ. 943828.1373361/21-11-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

-Το  υπ’  αριθμ.  943828.1373362/21-11-2019  Αναλυτικό  Πιστοποιητικό  εκπροσώπησης  του

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

-Το υπ’ αριθμ. 909130.1319426/04-10-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

-Το  υπ’  αριθμ.  909130.1319427/04-10-2019  Αναλυτικό  Πιστοποιητικό  εκπροσώπησης  του

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
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-Το υπ’ αριθμ. 8889/17-6-2011 συμβόλαιο περί σύστασης ομόρρυθμης εμπορικής φαρμακευτικής

εταιρείας.

-Το υπ’ αριθμ. 8946/29-11-2011 συμβόλαιο περί μεταβίβασης ποσοστού ομόρρυθμης εταιρείας και

τροποποίησης καταστατικού.

-Το υπ’ αριθμ.  9063/22-11-2012 συμβόλαιο περί  μεταβίβασης ποσοστού ομόρρυθμης  εταιρείας,

τροποποίησης του εταιρικού σκοπού και της εκπροσώπησης και αλλαγής επωνυμίας.

-Το υπ’ αριθμ 538/17-6-2014 συμβόλαιο περί τροποποίησης-συμπλήρωσης του εταιρικού σκοπού

της ομόρρυθμης εταιρείας.

2) Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ»

περιείχε:

-Το υπ’ αριθμ. 17890/19-12-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Κορίνθου.

-Το υπ’ αριθμ. 1822/15-10-2019 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο,

της ΔΟΥ Κορίνθου.

-Την υπ’ αριθμ. 560/12-6-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη οφειλής

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα.

-Το υπ’ αριθμ. 8919/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου περί μη κήρυξης σε κατάσταση

πτωχεύσεως.

-Το  υπ’  αριθμ.  8920/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Κορίνθου  περί  μη  θέσεως  σε

αναγκαστική διαχείριση.

-Το υπ’ αριθμ. 36769/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου περί μη έκδοσης απόφασης

συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.

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

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση,  ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή

ειδικής εκκαθάρισης, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

-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 περί μη έκδοσης Απόφασης αποκλεισμού.

-Την  υπ’  αριθμ.  111/20-12-2019  Βεβαίωση  του  Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Κορινθίας  ότι  η  κα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ είναι μέλος του.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

1) Τα δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» ήταν σύμφωνα με τους  όρους της  υπ’  αριθμ.

34073/01-10-2019 διακήρυξης. 

2) Τα δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα  «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-

ΜΑΡΙΑ» δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της  υπ’  αριθμ.  34073/01-10-2019 διακήρυξης,  καθώς δεν

κατατέθηκε  αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  το  οποίο  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  την  ημερομηνία

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται:

1)  Την  κατακύρωση  της  σύμβασης  στον  οικονομικό  φορέα  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα είδη που υπόκεινται σε καθεστώ ΦΠΑ 24%.

2) Την απόρριψη του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ»  για τα είδη που

υπόκεινται  σε  καθεστώς  ΦΠΑ  13% για  το  λόγο  που αναφέρθηκε  παραπάνω και  την  επανάληψη του

διαγωνισμού για το συγκεκριμένο τμήμα του.

Η Επιτροπή

Τόγιας Ιωάννης

Τσίρτσης Λεωνίδας

Σανδραβέλη Παναγιώτα του Γεωργίου
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   Ο  Πρόεδρος  ακολούθως  προτείνει:  α) την  έγκριση  του  από  30-12-2019 πρακτικού  Αρ.3  της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια, β)την απόρριψη του οικονοµικού

φορέα «ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ» του οποίου τα δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν δεν

ήταν  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της  υπ’  αριθµ.  34073/01-10-2019 διακήρυξης,  γ) την  κήρυξη  του

διαγωνισµού ως άγονου για τα ανωτέρω είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13%, την µαταίωση και την

επανάληψή του για τα συγκεκριµένα είδη,  δ) την ανακήρυξη σε ανάδοχο του ως άνω διαγωνισµού

και  την  κατακύρωση  της  δηµόσιας  σύµβασης  στον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία :

«ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» για τα

είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24%, της εν λόγω προµήθειας µε τιµή προσφοράς:  ∆εκαοκτώ χιλιάδες

πενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (18.058,12 €), συµπ/νου Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε σχετικό πίνακα

του Πρακτικού Αρ.2.

      Ο κ. Πνευµατικός, παίρνοντας το λόγο, λέει πως η παράταξή του θα ψηφίσει το θέµα, ενώ µία

από τις αρχές του σηµερινού Προέδρου κατά την προηγούµενη δηµοτική αρχή ήταν να µην ψηφίζει

τις κατακυρώσεις των διαγωνισµών, όταν υπήρχε µόνο µία προσφορά, ενώ τώρα τις ψηφίζει κι ας

υπάρχει µόνο µία προσφορά, ανά κατηγορία Φ.Π.Α..

  

     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 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  30-12-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της

προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  –

Επαναληπτικός διαγωνισµός για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24% της αριθµ.

49/2018 επικαιροποιηµένης µελέτης, δηµοπρατούµενου προϋπολογισµού µελέτης για τα είδη

αυτά 32.975,32€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

     Β.- Απορρίπτει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ»

του οποίου τα  δικαιολογητικά που κατατέθηκαν δεν ήταν σύµφωνα  µε τους  όρους  της  υπ’  αριθµ.

34073/01-10-2019 διακήρυξης,  καθώς  δεν  κατατέθηκε  αποδεικτικό  φορολογικής  ενηµερότητας  το

οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα είδη

που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% της εν λόγω προµήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται

στο ιστορικό της παρούσης και στο από 30-12-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

    Γ.-  Κηρύσσει άγονο  τον διαγωνισµό  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.13% της υπ'αριθµ.

49/2018 επικαιροποιηµένης µελέτης και της υπ'αριθµ.34073/01-10-2019 διακήρυξης και ως εκ τούτου
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µαταιώνει τον διαγωνισµό για τα είδη αυτά και  ορίζει την επανάληψη του διαγωνισµού για τα είδη

που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% της εν λόγω µελέτης.

   Η  παρούσα  κοινοποιείται  στη  ∆/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  –  Τµήµα

Προµηθειών και Υπηρεσιών για τις ενέργειες σύνταξης σχεδίου διακήρυξης επαναληπτικού

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

επικαιροποιηµένης µελέτης για την εν λόγω προµήθεια.

       ∆. Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισµού και κατακυρώνει την δηµόσια σύµβαση για

τα  είδη  που  υπόκεινται  σε  Φ.Π.Α.  24%, της  προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  –  Επαναληπτικός  διαγωνισµός  για  τα  είδη  που

υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24% της αριθµ. 49/2018 επικαιροποιηµένης µελέτης, δηµοπρατούµενου

προϋπολογισµού µελέτης για τα είδη αυτά 32.975,32€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)., της υπ'αριθµ.

34073/01-10-2019  διακήρυξης  διαγωνισµού,  στον  οικονοµικό  φορέα  µε  την  επωνυµία :

«ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  –  ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΟΕ»

(Ανδρέου  ∆ηµητρίου  26,Συκιές,  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ.56625,  Α.Φ.Μ.  800329121,  ∆.Ο.Υ.:  Ε'

Θεσσαλονίκης) µε  τιµή  προσφοράς:    ∆εκαοκτώ  χιλιάδες  πενήντα  οκτώ  ευρώ  και  δώδεκα  λεπτά

(18.058,12€),  συµπ/νου  Φ.Π.Α., ήτοι  δεκατέσσερις  χιλιάδες  πεντακόσια  εξήντα  τρία  ευρώ

(14.563,00€) µη- συµπ/νου Φ.Π.Α., ως ο κάτωθι πίνακας: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ)

Βαμβάκι υδρόφιλο 

φαρμακευτικό (200 gr)

73, 83, 93, 101,

109, 117, 127, 146,

168, 190, 229, 268

340 1,60 544,00

Διάλυμα αμμωνίας 

(συσκευασία 120ml )

76, 86, 95, 103,

111, 120, 130, 149,

171,232, 271

168 0,44 73,92

Οξυζενέ 200-240cc

77, 87, 96, 104,

112, 121, 131, 150

172, 193, 207, 233,

272

216 0,39 84,24

Οινόπνευμα  95%  ή  άνω

200ml

78, 88, 97,105, 113,

122, 132, 151, 173,

234, 273

170 3,10 527,00

Οινόπνευμα  95%  ή  άνω

150ml
194 20 3,10 62,00

Οινόπνευμα καθαρό 250 ml

(95o)
208 20 1,60 32,00

Αλοιφή για επούλωση 

εγκαυμάτων (100gr) 

ενδεικτικού τύπου 

Bepanthol 

79, 89, 98, 106,

114, 123, 133, 154,

176, 197, 205, 237,

276

194 2,69 521,86
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ)

Θερμόμετρο (αναλογικό 

οικολογικό χωρίς 

υδράργυρο)

80,90, 124, 134,

155, 177, 198, 238,

277

168 3,12 524,16

Επιτοίχιο  κουτί

αποθήκευσης  φαρμάκων

(48cm X 35cm,μεταλλικό)

81, 91, 99, 107,

115, 125, 135, 157,

178

9 30,42 273,78

Ψυκτικό  σπρέι  (Μυϊκών

πόνων) 200ml
199, 243, 282 158 2,09 330,22

Βελόνες μέτρησης 

σακχάρου (συσκ. των 100 

τεμ) ενδεικτικού τύπου 

Microlet/Bayer

211 2 3,10 6,20

Γάντια λάτεξ μιας χρήσης με

πούδρα εσωτερικά 

(συσκευασία των 100 

τεμαχίων)

212, 281, 242 262 2,80 733,60

Ποδονάρια  μιας  χρήσης

(πακέτο των 100 τεμ)
213 6 1,92 11,52

Ποδιές αδιάβροχες μιας 

χρήσης (συσκευασία των 

100 τεμ)

214 6 7,92 47,52

Πιεσόμετρο μπράτσου 

(αναλογικό  )
215 6 14,50 87,00

Μάσκες μιας χρήσης 

(συσκευασία των 50 τεμ.)
216 2 1,69 3,38

Κρέμα για σύγκαμα 

ενδεικτικού τύπου 

Sudocrem (250gr)

219 2 6,70 13,40

Ηλεκτρολύτες ενδεικτικού 

τύπου Αlmora (συσκευασία 

των 12 τεμ)

244, 283 146 4,63 675,98

Παγοκύστες  (16X26cm

ενδεικτικού  τύπου  Next

care 3M) 

246, 285 292 5,82 1699,44

Αυτοκόλλητα  ράμματα  (24

τεμ.,ενδεικτικού  τύπου

Steri strips)

247, 286 146 11,54 1684,84

Σετ Αφαίρεσης κεντριού 

(βεντουζάκι)
248, 287 146 17,40 2540,40

Ισοθερμική κουβέρτα 

αλουμινίου (Διαστάσεις: 

κατʼ ελάχιστον 160 cm x 210

cm)

249, 288 146 1,02 148,92

Μάσκα CPR για τεχνητή 

αναπνοή
250, 289 146 4,32 630,72

Ψαλίδι χειρουργικό 251, 290 146 4,46 651,16

Σύριγγες (5ml) 252, 291 1460 0,09 131,40

Λαβίδα  inox  16cm  γενικής

χρήσης
253, 292 146 3,30 481,80

Αιμοστατικό Λάστιχο 254, 293 146 1,30 189,80
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ)

Οξυγόνο (ενδεικτικού τύπου

o-pur) για επαρκή αερισμό 

(8 λίτρα καθαρού οξυγόνου 

χωρίς πρόσθετες ουσίες για 

80 περίπου εισπνοές )

256, 295 146 12,69 1852,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  14563,00

ΦΠΑ 24%  3495,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  18058,12

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

α). Για τον  ∆ήµο  Κορινθίων θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους

2020 του ∆ήµου Κορινθίων και τους Κ.Α.:

1.Κ.Α .10/6631.0001,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,  Ποσού   (µε

ΦΠΑ)  έτους 2020,  522,28€ / Α.Α.Υ.341/2020.

2.Κ.Α.10/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  Ποσού   (µε ΦΠΑ)  έτους 2020, 1.068,37 € / Α.Α.Υ.

342/2020.

3.Κ.Α.20/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,   Ποσού  (µε ΦΠΑ)  έτους 2020, 280,45 € / Α.Α.Υ.

343/2020.

4.Κ.Α. 30/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,   Ποσού  (µε ΦΠΑ)  έτους 2020,  243,59 € / Α.Α.Υ.

344/2020.

Χρηµατοδότηση: Πόροι ∆ήµου.  Ο Φ.Π.Α βαρύνει το ∆ήµο Κορινθίων.

β). Για  το Κέντρο Πολιτισµού, Αθλητισµού & Περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) : 

ΚΑ 15/6681.001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, Ποσού  (µε ΦΠΑ)  έτους 2020,   760,35€ /Α.Α.Υ.45/2020.

γ).  Για το ΝΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : ΚΑ 15/6681.001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

Ποσού    (µε ΦΠΑ)  έτους 2020,  1.001,81€ /Α.Α.Υ. 51/2020.

δ). Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Η ενδεικτική δαπάνη για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, θα καλυφθεί µε τις επιχορηγήσεις για τα

λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

ε). Για  τις Σχολικές Επιτροπές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Η ενδεικτική δαπάνη για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα καλυφθεί µε τις επιχορηγήσεις για τα

λειτουργικά έξοδα των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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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  5/3  4  /2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 17-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

20AWRD006312664 2020-02-19

ΑΔΑ: ΩΜ5ΗΩΛ7-Ι70


		2020-02-19T11:47:07+0200
	Athens




