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Αριθµός Πρακτικού 48

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-10-2020

    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 12η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  30453/8-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινότητας του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Πούρος  Γεώργιος,  4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 2)Κόλλια

Κωνσταντίνα  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  3ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),  3)Σταυρέλης

Νικόλαος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  462  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση
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πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης για  τη  σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  της  προµήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ – Επαναληπτικός

διαγωνισµός  για  τα  είδη  µε  Φ.Π.Α.  13%  δηµοπρατούµενου  προϋπολογισµού  µελέτης

3.498,27€ (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  υπ'αριθµ.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  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  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.
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     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

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
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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 ως εξής:   α) για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

13%  ο οικονοµικός  φορέας:  «ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  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 και  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.  Οι ανωτέρω  προσωρινοί  ανάδοχοι του εν λόγω

διαγωνισµού  κλήθηκαν  µε  το  υπ'αριθµ.44479/10-12-2019   έγγραφο  του  ∆ήµου  Κορινθίων  να

υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

      Κατόπιν, µε την υπ'αριθµ.5/34/2020  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: Α.Εγκρίθηκε το από

30-12-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιο-

λόγησης διαγωνισµού της εν λόγω προµήθειας,  Β.- Απορρίφθηκε ο οικονοµικός φορέα «ΠΑΠΑ∆Η-

ΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ» του οποίου τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν δεν ήταν σύµφωνα µε

τους όρους της υπ’ αριθµ. 34073/01-10-2019 διακήρυξης, για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13%

της εν λόγω προµήθειας,  Γ.-  Κηρύχθηκε  άγονος ο διαγωνισµός  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 µαταιώθηκε  και ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού για τα είδη

που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% της εν λόγω µελέτης, και   ∆. Ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω

διαγωνισµού και κατακυρώθηκε η δηµόσια σύµβαση για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24%, της

προµήθειας αυτής  στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία : «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝ-

ΝΙ∆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 πε-

νήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (18.058,12€), συµπ/νου Φ.Π.Α..

    Ακολούθως µε την υπ'αριθµ.33/281/2020 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  συγκροτήθηκαν η

Τριµελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την εν λόγω «Προµήθεια φαρµάκων

και  υγειονοµικού  υλικού  -  οµάδα  ειδών  µε  Φ.Π.Α.  13%»  και  η  Τριµελής  Επιτροπή  αξιολόγησης

ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης για την «Προµήθεια φαρµάκων και

υγειονοµικού υλικού - οµάδα ειδών µε Φ.Π.Α. 13%»(γνωµοδοτική).   

ΑΔΑ: ΨΧΘΒΩΛ7-8ΙΘ



    Κατόπιν, µε την υπ'αριθµ. 39/339/2020  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  ορίστηκε η  επανάληψη

του ανωτέρω διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ -  Επαναληπτικός διαγωνισµός για τα είδη µε Φ.Π.Α. 13% προϋπολογισµού µελέτης

3.498,27€  συµπ/νου  Φ.Π.Α.  µε  επανακαθορισµό  των  όρων  διακήρυξης  και  µε  την  υπ'  αριθµ.

25159/27-08-2020  διακήρυξη διαγωνισµού ορίστηκε η ηµεροµηνία δηµοπρασίας στις 08-09-2020. 

       Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών το από 08-09-2020 Πρακτικό

της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών

συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών το οποίο  καθ’ όλο το περιεχόµενό του  έχει ως

εξής:

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη

χαµηλότερη τιµή 
(εκτός ΕΣΗ∆ΗΣ).

      Στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κορινθίων συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση την Τρίτη 08
Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10:00 η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 33/281/2020 απόφαση της
Οικονοµικής  Επιτροπής  (Α∆Α:  684ΡΩΛ7-6ΡΞ),  προκειµένου  να  διενεργήσει  το  συνοπτικό
διαγωνισµό  για  την  προµήθεια  µε  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ  &  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  –  Επαναληπτικός  διαγωνισµός  για  τα  είδη  µε  Φ.Π.Α.  13%
δηµοπρατούµενου  προϋπολογισµού  µελέτης  €3.498,27»,  για  τον  οποίο  εκδόθηκε  αρχικά  η
39/627/2018 (Α∆Α:ΨΙ7ΤΩΛ7-ΟΦΠ) απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  καθορισµού  των
όρων  της  αρχικής  διακήρυξης  και η  5/34/2020 (Α∆Α:  ΩΜ5ΗΩΛ7-Ι70), µε  την  οποία ορίστηκε  η
επανάληψη του διαγωνισµού και βάσει αυτής η 25159/27-8-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007229062 2020-08-27).
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  όλα  τα  τακτικά  µέλη  της  επιτροπής,  αποτελούµενης  από  τους
κατωτέρω υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής:
1.Τόγιας Ιωάννης πρόεδρος της επιτροπής.
2.Τσίρτσης Λεωνίδας, µέλος.
3. Σταυριανόπουλος Απόστολος µέλος.

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους προσφορών από το Πρωτόκολλο, µε τη συµπλήρωση
της ώρας που ορίζει η υπ’ αριθµ. 25159/27-8-20  διακήρυξη, δηλαδή στις 10:00 π.µ., προέβη στην
καταγραφή των φακέλων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Οικονοµικός Φορέας
Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης

Προσφορών

1
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΕ

26141/04-9-2020

Στη διαγωνιστική διαδικασία δεν παρέστη εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά του ανωτέρω οικονοµικού φορέα υποβλήθηκε σε φάκελο
καλά σφραγισµένο  στον  οποίο  αναγράφονται εξωτερικά τα οριζόµενα από  το  άρθρο  2.4.2.2 της
διακήρυξης,  οπότε  προχώρησε  στη  µονογραφή  και  στην  αποσφράγιση  του  φακέλου.
Αποσφραγίστηκαν  και  µονογραφήθηκαν  από  την  επιτροπή  όλοι  οι υποφάκελοι  της  προσφοράς,
καθώς και όλα τα περιεχόµενα σε αυτούς δικαιολογητικά για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας. 

Κατά τον έλεγχο της Τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον κωδικό είδους 240 δεν
διευκρινίζονταν  οι  διαστάσεις  του.  Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  102 του  Ν.4412/2016 απεστάλη  στον
οικονοµικό φορέα έγγραφο µε αρ. πρωτ. 26582/08-9-2020, για παροχή διευκρινίσεων. Η επιτροπή
παρέλαβε σφραγισµένο φάκελο µε αρ. πρωτ. 26925/10-9-2020.
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Η επιτροπή  συνήλθε εκ  νέου  σε  συνεδρίαση  στις  28/9/2020 κατά  την  οποία αποσφραγίστηκε  ο
ανωτέρω  φάκελος.  Περιεχόµενο  του  φακέλου  ήταν  Υπεύθυνη   ∆ήλωση  της  κας  ΓΚΟΥΡΜΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, στην οποία παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις. 
Συνεχίστηκε ο έλεγχος της προσφοράς και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1) Το ζητούµενο είδος  «Λευκοπλάστης ενδεικτικού τύπου Hansaplast (5m x 2,5 cm)» (κωδικοί 206
και 279 της διακήρυξης) δεν αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του οικονοµικού φορέα..
Αντ’ αυτού, στην τεχνική του προσφορά  για τους εν λόγω κωδικούς αναφέρεται ως περιγραφή της
µελέτης «Λευκοπλάστης πλάτους περίπου 2,5cm x 5m» και ως περιγραφή προσφερόµενου είδους:
«Επιδεσµική ταινία 2,5cm x 5m».
2)  Στην  Τεχνική  προσφορά,  αναφέρεται  ότι  για  το  ζητούµενο  είδος  «Λευκοπλάστης  πλάτους
περίπου  2,5 cm x 5m» (κωδικός 192), προσφέρεται «επιδεσµική ταινία 2,5 cm x 5m».

3) Για το ζητούµενο είδος «Λευκοπλάστης πλάτους περίπου 2,5cm x 5m», (κωδικός 192) δε δίνεται
οικονοµική προσφορά.
Αντ’  αυτού,  για  τον  εν  λόγω  κωδικό,  δίνεται  οικονοµική  προσφορά  για  το  είδος  µε  περιγραφή
«Λευκοπλάστης ενδεικτικού τύπου Hansaplast (5m x 2,5cm)», για το οποίο όπως προαναφέρθηκε
δε δίνεται τεχνική προσφορά.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η προσφορά του οικονοµικού φορέα
δεν  είναι  σύµφωνη  µε  τις  παρ.  1.3  και  2.4.1  της  υπ’  αριθµ.  25159/27-8-2020  διακήρυξης
«Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των  ειδών  του  τµήµατος  µε  ΦΠΑ  13%,  όπως
εµφανίζονται στο συγκεντρωτικό πίνακα προϋπολογισµού»,
η επιτροπή εισηγείται:
1) Την απόρριψη του  οικονοµικού  φορέα «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ   ΕΛ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  & ΧΡ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΟΕ»  για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και
2)Την επανάληψη του διαγωνισµού. 

    Επιπροσθέτως  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  την  σχετική  εισήγηση  του  Τµήµατος

Προµηθειών και Υπηρεσιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Θέµα: Περί Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για
την  «Προµήθεια  υγειονοµικού-φαρµακευτικού  υλικού  & φαρµάκων  (είδη  µε  Φ.Π.Α.
13%)» της διακήρυξης µε αρ.25159/27-08-2020

Σχετ.: 1. Εισήγηση µε αρ. 29003/28-09-2020 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για έγκριση του από 08-
09-2020 Πρακτικού 
          2. Απόφαση ορισµού του Αντιδηµάρχου Αρ.Πρωτ. 25229 / 27-08-2020 Απόφασης ∆ηµάρχου
(Α∆Α: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0 )

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Το  από  08-09-2020  Πρακτικό  της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για  την  «Προµήθεια
υγειονοµικού-φαρµακευτικού  υλικού  &  φαρµάκων  (είδη  µε  Φ.Π.Α.  13%)»,
προϋπολογισµού 3.498,27€, σύµφωνα µε το οποίο η µοναδική υποβληθείσα προσφορά
απορρίπτεται για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω Πρακτικό 

2. Ότι  το  αντικείµενο  του  διαγωνισµού  είναι  η  προµήθεια υγειονοµικού-φαρµακευτικού
υλικού & φαρµάκων µε ΦΠΑ 13% της µελέτης µε αρ.49 που είχε συνταχθεί το 2018,

3. Ότι  προηγήθηκαν  6  συνοπτικοί  διαγωνισµοί  (Αρ.∆ιακηρύξεων:  45351/24-12-2018,
8310/06-03-2019, 20430/13-06-2019, 34073/01-10-2019, 25159/27-08-2020).

4. Ότι  υπάρχει  αναγκαιότητα  επικαιροποίησης  πλέον  της  µελέτης  µε  αρ.49/2018  όσον
αφορά τα είδη µε ΦΠΑ 13%,

5. Ότι  εντός  του  2020  έχει  εκδοθεί  για  Προµήθεια  Φαρµάκων  –Υγειονοµικού  &
Φαρµακευτικού  υλικού,  µία  Απόφαση  Κατακύρωσης,  η  Αρ.  34/5/2020  (Α∆ΑΜ:
20AWRD006312664),  ύψους  14.563,00€  προ  Φ.Π.Α.  η  οποία  αφορούσε  στην
υπ’αριθµ.  34073/01-10-2019 διακήρυξη,  οπότε  ο  ∆ήµος  δύναται  να  προχωρήσει  σε
ανάθεση  της  σύµβασης  υγειονοµικού-φαρµακευτικού  υλικού  µε  Φ.Π.Α.  13%  µε  τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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Παρακαλούµε, όπως:

1. εγκρίνετε το από 08-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ως προς το σηµείο 1,
δηλαδή  ως  προς  το  σηµείο  όπου  η  επιτροπή  διαγωνισµού  εισηγείται  την  απόρριψη  του
οικονοµικού φορέα «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.»,

2. κηρύξετε άγονο τον διαγωνισµό µε αρ.διακήρυξης 25159/27-08-2020,

3. επιστρέψετε το φάκελο του διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγειονοµικού-φαρµακευτικού
υλικού & φαρµάκων (είδη µε Φ.Π.Α. 13%)» της διακήρυξης µε αρ. 25159/27-08-2020 στο
Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών, για την ανάθεση της ως άνω προµήθειας για τα είδη µε
ΦΠΑ 13% µε τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο  Πρόεδρος  προτείνει:  α)  την έγκριση του από 08-09-2020 πρακτικού

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

οικονοµικού  φορέα  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΕΛ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  &  ΧΡ.  ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΟΕ» του  οποίου  η

προσφορά δεν είναι σύµφωνη µε τις παρ. 1.3 και 2.4.1 της υπ’ αριθµ. 25159/27-8-2020 διακήρυξης

γ) την κήρυξη ως  άγονου  του  ανωτέρω  διαγωνισµού  και  δ) την επιστροφή  του  φακέλου  του  εν

λόγω διαγωνισµού  στο Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών της  ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών για

την  ανάθεση  της  ως  άνω  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  &

ΦΑΡΜΑΚΩΝ  -  για  τα  είδη  µε  Φ.Π.Α.13%,  µε  την  διαδικασία  του  άρθρου  118 του  Ν.4412/2016

σύµφωνα µε την εισήγηση  του αρµοδίου Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών.

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

εισήγηση του Προέδρου, το από 08-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, την εισήγηση

του  Τµήµατος  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου,  τις

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

όπως ισχύει, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική  νοµοθετική

διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.-  Εγκρίνει το από 08-09-2020 Πρακτικό  της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού  για την

αποσφράγιση  προσφορών,  έλεγχο  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγηση  τεχνικών

προσφορών,  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%  δηµοπρατούµενου  προϋπολογισµού  µελέτης  3.498,27€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

       Β.- Απορρίπτει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.

ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 08-09-2020

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

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

υπ'αριθµ. 49/2018 επικαιροποιηµένης µελέτης και της υπ'αριθµ. 25159/27-8-2020 διακήρυξης και ως

εκ τούτου µαταιώνει τον διαγωνισµό για τα είδη αυτά.
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     ∆.- Επιστρέφει τον φάκελο του εν λόγω διαγωνισµού στο Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών,

και  ορίζει  την ανάθεση της ως άνω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

& ΦΑΡΜΑΚΩΝ - για τα είδη µε Φ.Π.Α. 13%, µε την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 48/462/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 16-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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