Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:39/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:264/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 27η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.33562/
22.11.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.39-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε ένσταση της εταιρείας BRINX
A.E., κατά των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, για την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας προσωπικού του ∆.Λευκάδας.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Την αριθµ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρµόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού για προµήθειες που διενεργούνται µε απευθείας ανάθεση,
διαγωνισµό και µε διαπραγµάτευση.
5. Την αριθµ. 259/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης κατάρτισης
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισµού.

6. Την αριθµ. 33220/20-11-2013 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για
το έτος 2013 .
7. Την από 26-11-2013 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 33873/26-11-2013)
προσφυγή της εταιρείας BRINX Α.Ε., µε έδρα Πανσελήνου 4 Θεσσαλονίκη, κατά των
όρων της αριθµ. 33220/20-11-2013 διακήρυξης.
8. Την από 27-11-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας, η οποία συνέταξε την αριθµ. 147/2013 µελέτη για την προµήθεια των
µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση της από 27-11-2013 εισήγησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οποία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας BRINX
Α.Ε. για τους παρακάτω λόγους:
1. Η σύνταξη της µελέτης έγινε σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 53361/2-10-2006
Κ.Υ.Α. ΕΣ.∆.∆.Α, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε µε την υ’ αριθµ.
ΚΥΑ 36586/10-07-2007 και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 31119/28-05-2008.
2. Στις τεχνικές προδιαγραφές των µέσων ατοµικής προστασίας, αναφέρονται
αναλυτικά τα αναγραφόµενα στο ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006, τα οποία και
ισχύουν και κατόπιν πολύ ξεκάθαρα παρατίθενται ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ από
τα µέσα ατοµικής προστασίας.
3. Η τεχνική περιγραφή γίνεται αναλυτικά ως όφειλε. Η διαφοροποίηση σε είδη
αντρικά και γυναικεία (π.χ. γάντια ή άρβυλα ασφαλείας) αφορά µόνο το
µέγεθος και όχι τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην
περιγραφή του ΦΕΚ.

Συνηµµένα:
1. Φωτ/φο της από 26-11-2013 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 33873/26-11-2013)
προσφυγής της εταιρείας BRINX Α.Ε.
2. Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει, σχετικά
µε την υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας BRINX Α.Ε. , σύµφωνα και µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την από 27-11-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας BRINX Α.Ε. για τους λόγους: που
αναφέρονται σε αυτήν..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 264/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

