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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 14/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Τρικκαίων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86/2019

του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων &
αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 20192020
Στα Τρίκαλα σήμερα την 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9852 4/4/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ρόμπος Χριστόφορος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Στουρνάρας Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Παζαΐτης Δημήτριος (ΜΕΛΟΣ)
Αλεστά Σοφία (ΜΕΛΟΣ)
Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (ΜΕΛΟΣ)
Κωτούλας Ιωάννης (ΜΕΛΟΣ)
Γκουγκουστάμος Ζήσης (ΜΕΛΟΣ)

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ντιντής Παναγιώτης (ΜΕΛΟΣ)
Καΐκης Γεώργιος (ΜΕΛΟΣ)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κυρία Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3o θέμα ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα
Προμηθειών & Αποθηκών:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2019-2020 »
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 9565/2-4-2019 Διακήρυξης του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού και
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πολλαπλών διευκρινίσεων καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 43, 44 και
45 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α΄) με τις οποίες επέρχονται πολύ σημαντικές
τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης
και των όρων της διακήρυξης του εν λόγου διαγωνισμού.
Κατόπιν τούτου, σας υποβάλλουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διενέργειας και εισηγούμαστε την
ακύρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 παρ.3 της εν λόγω διακήρυξης και την επανάληψη
αυτής με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το παρακάτω σχετικό πρακτικό:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1….
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)
Στα Τρίκαλα και στο Δημαρχείο σήμερα 8/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ., συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση
η με α/α -9.6 - επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 73/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
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(ΑΔΑ: Ω99ΗΩΗ9-Ω45), προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση της διαδικασίας ανάθεσης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, έτους 2019-2020» , προϋπολογισμού 50.048,94 €
χωρίς ΦΠΑ .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ

Πρόεδρος

2.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.

ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωματικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 9565/2-4-2019 Διακήρυξη
2. Τα υποβληθέντα αιτήματα για πολλαπλές διευκρινίσεις
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 43, 44 και 45 του
Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019)
Διαπίστωσε ότι υπάρχουν σφάλματα και παραλείψεις στη μελέτη της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό
υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της μελέτης και των όρων της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. Ως εκ
τούτου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Την ακύρωση της διαδικασίας και την επανάληψη αυτής με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.
Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση
του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις διατάξεις του εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας πρακτικό 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών
του προσώπων, έτους 2019-2020»
Εγκρίνει την ακύρωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φαρμάκων &
αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2019-2020» και
την επανάληψη αυτής με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τους λόγους που αναγράφονται
στο προαναφερόμενο πρακτικό 1.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2019.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Τρίκαλα 11/4/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

