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Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας-Προστατευτική Ενδυµασία». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η Σεπτεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.14033/20-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, 
µέλος ζ)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών ότι µε την µε αριθµό 67/12-03-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο ανοικτός 
διαγωνισµός ενδεικτικού προϋπολογισµού 97.498,16€ κρίθηκε εν µέρει άγονος και µε την 
µε αριθµό 1054/29-06-12 απόφαση ∆ηµάρχου εγκρίθηκε η διενέργεια/επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισµού για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας-Προστατευτική 
ενδυµασία, ενδεικτικού προϋπολογισµού 10.897,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και µε την µε αριθµό 143/04-07-12 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.  
Στις 24/07/12 διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός, στα πλαίσια του οποίου, 
κατατέθηκαν δύο προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
1. BRINX AΕ 
2. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEEΕ 
 
Έχοντας υπόψη:  
Α) 1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  

1. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

2. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
3. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 

1503Β/11-10-06) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και 
µέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής  Κ.Υ.Α ΤΤ36586/07 
(ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-08). 

4. Την υπ’ αριθµό 1088/12 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 



5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
6. Το από 21/09/12 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, άνοιγµα οικονοµικών 
προσφορών  

7. Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 
παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο 
ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής). 
 
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση, διακήρυξη του διαγωνισµού, ο 

διαγωνισµός αφορούσε την προµήθεια τριών ειδών ήτοι 1. Ανακλαστικά γιλέκα, 2. 
Αδιάβροχες ποδιές και 3. Πυρίµαχες στολές και οι διαγωνιζόµενοι µπορούσαν να 
υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για κάθε είδος χωριστά για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα. 
 
Αναλυτικότερα, οι εταιρείες οι οποίες συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν προσφορά 
για τις εξής οµάδες, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 
Α/Α Επωνυµία Είδη 
1. BRINX AΕ 1,2 
2. ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEEΕ 1, 2, 3 

 
Σύµφωνα µε το από 17/09/12 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι εταιρίες 
και τα είδη για τα οποία συνεχίζουν στον διαγωνισµό απεικονίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α Είδος Πιθανός Ανάδοχος 
1. Ανακλαστικά Γιλέκα BRINX AΕ 
2. Αδιάβροχες ποδιές BRINX AΕ 

ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEEΕ 
3. Πυρίµαχες στολές - 

 
Σύµφωνα µε το από 21/09/12 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, οι  οικονοµικές 

προσφορές που κατατέθηκαν απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Είδος 

Οικονοµικές Προσφορές  

BRINX AΕ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ABEEΕ 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

 Ανακλαστικά Γιλέκα 6.545,00 € 8.050,35 € - 

 Αδιάβροχες ποδιές 306,00 € 376,38 € 171,00 € 210,33 € 

 Πυρίµαχες στολές - - 

 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  



Α)  Να εγκρίνει το από 21/09/12 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθεια µέσων 

ατοµικής προστασίας-Προστατευτική Ενδυµασία» ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 10.897,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

1) Για το είδος Ανακλαστικά Γιλέκα, στην εταιρία µε την επωνυµία BRINX-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΦΜ 099774123, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 
και διεύθυνση Πανασελήνου 4, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 313114  η οποία κατέθεσε 
οικονοµική προσφορά συνολικής αξίας 8.050,35 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, 
δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν η µοναδική που πληρούσε όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές και είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 
2) Για το είδος Αδιάβροχες ποδιές, στην εταιρία µε επωνυµία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEEΕ, ΑΦΜ 095368953, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης µε διεύθυνση 
Μοναστηρίου 212-214, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 536008, συνολικής αξίας 210,33 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η προσφορά τους πλήρη τις τεχνικές 
προδιαγραφές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο 
που έχουν κατατεθεί.  

Γ) Κήρυξη του διαγωνισµού για το είδος Πυρίµαχες στολές ως άγονο. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 67/12-03-12 απόφαση της 
Ο.Ε. το από 21/09/12 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
                    Α.)  Εγκρίνει το από 21/09/12 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την «Προµήθεια 

µέσων ατοµικής προστασίας-Προστατευτική Ενδυµασία». 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής 

προστασίας-Προστατευτική Ενδυµασία» ενδεικτικού προϋπολογισµού 10.897,80€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ως ακολούθως: 

1). Για το είδος Ανακλαστικά Γιλέκα, στην εταιρία µε την επωνυµία BRINX-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΦΜ 099774123, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 
και διεύθυνση Πανασελήνου 4, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 313114  η οποία κατέθεσε 
οικονοµική προσφορά συνολικής αξίας 8.050,35 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, 
δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν η µοναδική που πληρούσε όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές και είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

 
2). Για το είδος Αδιάβροχες ποδιές, στην εταιρία µε επωνυµία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEEΕ, ΑΦΜ 095368953, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης µε διεύθυνση 
Μοναστηρίου 212-214, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 536008, συνολικής αξίας 210,33 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι η προσφορά τους πλήρη τις τεχνικές 
προδιαγραφές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού και χαµηλότερη από τις δύο 
που έχουν κατατεθεί.  

3). Κηρύσσει τον διαγωνισµό για το είδος Πυρίµαχες στολές ως άγονο. 
 
    Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   184/2012 
 



Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  24 – 9 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


