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Αριθµός Πρακτικού 15
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 31-3-2020
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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 31 η
Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από
τηv υπ' αριθµ. 9871/27-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και
εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει αποφάσεις για τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 139η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Επαναληπτικός προϋπολογισµού
µελέτης 913,77€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής την υπ'
αριθµ.5/35/2020 απόφασή της, µε την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη
δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπ' αριθµ. 29/2019 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας για την εν θέµατι προµήθεια και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση αυτής.
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Σύµφωνα µε την σχετική υπ'αριθµ. 7321/28-02-2020 διακήρυξη, ορίστηκε ηµεροµηνία διενέργειας
διαγωνισµού στις 17-03-2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 17-03-2020 πρακτικό Αρ.1,
αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην Κόρινθο, την 17/3/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός
Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 7/46/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 7321/28-02-2020 και την με αρ.
29/2019 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την προμήθεια Φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 913,77 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Τόγιας Ιωάννης

2.

Τακτικό Μέλος

Τσίρτσης Λεωνίδας

3.

Τακτικό Μέλος

Σταυριανόπουλος Απόστολος

Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους προσφορών από το Πρωτόκολλο, με τη συμπλήρωση της ώρας που
ορίζει η υπ’ αριθμ. 7321/28-02-2020 διακήρυξη, δηλαδή στις 10:00 π.μ, οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα.
α/α
1

Οικονομικός Φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης
Προσφορών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΕ

8662/11-3-2020

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 σε αυτόν εξωτερικά τα οριζόμενα από το άρθρο 2.4.2.2 της διακήρυξης
(άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16), οπότε προχώρησε στη μονογραφή και στην αποσφράγιση του φακέλου της
προσφοράς. Μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά,
ανά φύλλο.
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής και δεν αποσφραγίστηκε,
προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά τον έλεγχο των φακέλων με τα δικαιολογητικά και του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς.

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς
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ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΥΔ.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών υπ’ αριθμ. 3688/13.02.2020.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη οφειλών της κας ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, υπ’ αριθμ.
1487652/11-12-2019.
Βεβαίωση του Ταμείου αλληλοβοήθειας υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών, περί μη οφειλής του οικονομικού
φορέα, υπ’ αριθμ. 2043/12-02-2020.
Βεβαίωση του Ταμείου Επαγγελματικής ασφάλισης υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών, περί μη οφειλής του
φορέα «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.», υπ’ αριθμ. 1506/18-02-2020.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του
οικονομικού φορέα για το προσωπικό του, υπ’ αριθμ. 93682/21-02-2020.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Σερρών περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.
ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε., υπ’ αριθμ. 1358/19-12-2019.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Σερρών περί μη έκδοσης αποφάσεων που να θέτουν την εταιρεία ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ &
ΧΡ ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε. σε δικαστική απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση, σε αναγκαστική διαχείριση ή σε
αναγκαστική εκκαθάριση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, υπ’
αριθμ. 1048/19-12-2019
Ένορκη βεβαίωση της κας ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ειρηνοδίκη Σερρών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει κατατεθεί εναντίον
της αίτηση για πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε υπάρχουν λόγοι που να σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, ούτε της έχει επιβληθεί ποτέ πρόστιμο από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, υπ’ αριθμ. 588/2019
Εκτύπωση Μηνύματος συστήματος του ΣΕΠΕ.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής προστίμου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Σερρών, υπ’ αριθμ. 1007982.1471958/17-02-2020.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το Επιμελητήριο Σερρών, υπ’ αριθμ. 1007982.1471959/17-02-2020.
Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας συστεγασμένων φαρμακείων, υπ’ αριθμ. 4032/22-022018.
Απόφαση της ΠΕ Σερρών περί αποσυστέγασης φαρμακείων, αρ. πρωτ. 1222/21-3-2018.
Πιστοποιητικό Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών, αρ. πρωτ. 130/05-8-2019.
Εκτύπωση από την ιστοσελίδα TAXISnet.gr, με ημερομηνία 08/3/2020, στην οποία αναφέρονται Στοιχεία και
Δραστηριότητες της Επιχείρησης.
Συμβολαιογραφική Πράξη εκχώρησης λόγω πώλησης μεριδίων ομόρρυθμης εταιρείας- αποχώρηση εταίρουτροποποίηση καταστατικού-κωδικοποίηση καταστατικού, υπ’ αριθμ. 4039/15-3-2018.
Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Σερρών περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπ’ αριθμ. 1533873/30-3-2019.
Συμβολαιογραφική Πράξη εκχώρησης λόγω πώλησης μεριδίων ομόρρυθμης εταιρείας- είσοδος νέου εταίρου –
δεύτερη τροποποίηση καταστατικού-κωδικοποίηση καταστατικού, με ημερομηνία 28/3/2019.
Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Σερρών, υπ’ αριθμ. 1007982.1471960/17-02-2020.
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο υπ.αριθμ 68265687/8-3-2020
ΦΑΚΕΛΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Τεχνική Έκθεση με Περιγραφή προσφερομένων ειδών.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με όλους
τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αξιολόγησε την τεχνική προσφορά και αφού διαπίστωσε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης,
προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά του φορέα ανέρχεται στο ποσό των 803,02 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται:
Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΕ» ως προσωρινού
αναδόχου.

ΑΔΑ: 6Γ7ΨΩΛ7-ΚΘΛ

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο
(2) αντίγραφα και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επικύρωση αυτού.
Η Επιτροπή
Τόγιας Ιωάννης
Τσίρτσης Λεωνίδας
Σταυριανόπουλος Απόστολος

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 17-03-2020 πρακτικού Αρ.1
της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών για την εν θέµατι προµήθεια, και
την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΕ» ως
προσωρινού αναδόχου, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 803,02 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Πνευµατικός,
Ταγαράς και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πως συµφωνούν µε την
έγκριση του από 17-03-2020 πρακτικού Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την εν
λόγω προµήθεια και ψηφίζουν θετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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, του Ν.4605/2019, του Ν.4608/2019, όπως
ισχύουν, την Π.Ν.Π. µε τίτλο «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισµού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/113-2020), καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 17-03-2020 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την
αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Επαναληπτικός προϋπολογισµού µελέτης 913,77€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού τον οικονοµικό φορέα :
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΟΕ», η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο
ποσό των 803,02 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-03-2020 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισµού.

ΑΔΑ: 6Γ7ΨΩΛ7-ΚΘΛ

Γ.- 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 15/139/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 14-04-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

