ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 59/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 377/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26448/23-12-16 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Βλάχος Κων/νος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση του διαγωνισµού για την
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους
2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διαβάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η
οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής:
1. τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. τις υπ’ αριθµ. 312/2016 και 319/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης
διενέργειας προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
5. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 23669/16-11-2016 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού.
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6. τα από 29-11-2016, 01-12-2016, 05-12-2016, 07-12-2016 και 09-12-2016 πρακτικά της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, σύµφωνα µε τα οποία γνωµοδότησε προς την Οικονοµική
Επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας BRINX Α.Ε. ως προσωρινής αναδόχου γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και από
οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
7. την υπ’ αριθµ. 361/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών.
8. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26321/21-12-2016 πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας προς την προσωρινή
ανάδοχο εταιρεία προκειµένου να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα προβλεπόµενα από το
άρθρο 18 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
9. τον σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά της προσωρινής αναδόχου εταιρείας BRINX Α.Ε, ο
οποίος κατατέθηκε εµπρόθεσµα στις 22-12-2016.
10. το από 22-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα
µε το οποίο η Επιτροπή αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σε έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισµού στην εταιρεία BRINX Α.Ε., το οποίο έχει ως κατωτέρω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23669/16-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού
του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22/12/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
13:30, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την
επιλογή αναδόχου προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 321/2016 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
του προσωρινού αναδόχου BRIΝX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ όπως αυτά
αναγράφονται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αρ. 361/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
προχώρησε στην εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής της εταιρείας BRIΝX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ η οποία έγινε δεκτή στο διαγωνισµό. Αφού αποσφράγισε τον κλειστό φάκελο
των δικαιολογητικών προχώρησε στην αποσφράγιση και µονογραφή τους κατά φύλλο.
Αφού διαπίστωσε την συµφωνία των δικαιολογητικών συµµετοχής που προσκόµισε µε το άρθρο 18
της διακήρυξης
η επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί
την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες
του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 στην εταιρεία BRINX A.E. EΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
Λευκάδα 22-12-2016
Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη (Πρόεδρος)
2. Ελένη Καρύδη
3. Ανδρέας Συκιώτης
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Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
Α. Την έγκριση του από 22-12-2016 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού ως ανωτέρω.
Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016, στην εταιρεία BRINX A.E.
EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123, ∆ΥΟ
ΦΑΕ Θεσ/νίκης, έναντι συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτών (23.591,99) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 10-6063, 20-6063.001, 25-6063.001,
30-6063.001, 35-6063.001, 70-6063.001, 70-6063.002, 70-6063.003 του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72, παρ. 4 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α. Την έγκριση του από 22-12-2016 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού ως ανωτέρω.
Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016, στην εταιρεία BRINX A.E.
EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123, ∆ΥΟ
ΦΑΕ Θεσ/νίκης, έναντι συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτών (23.591,99) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 377/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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