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     Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από 
την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέ-
ριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθη-
κε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-
6/2010 ) . 
 

        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και απουσίασε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασι-
λειάδης Αναστάσιος. 
 Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ α-
ριθµ. πρωτ. 612 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε. 
          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.           
 
 

 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρα-
κτικού Νο 1/02-10-2015του συνοπτι-
κού (πρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού  
διαγωνισµού  για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου 
∆ράµας» 
 

ΑΔΑ: 7ΠΝ5Ω9Μ-30Μ



     
          Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρος και µετά από συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων, αποφασίστηκε όπως το θέµα σχετικά µε την Εκδίκαση ένστασης κατά του πρα-
κτικού Νο 1/02-10-2015του συνοπτικού (πρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού  
για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας», θεωρηθεί κατεπείγον 
και συζητηθεί ως 5o έκτακτο. 
 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
45985 / 19-10-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ρά-
µας σχετικό µε το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
  

          Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος  αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσί-
ας, διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 44601/09-10-2015 ένσταση της εταιρείας  RAMOS Ανώ-

νυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες και  η 
από 16-10-2015 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ:     Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του συνοπτικού (πρόχειρου)   δηµόσιου 
ανοικτού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ρά-

µας» µε την  υποβληθείσα ένσταση  της συµµετάσχουσας εταιρείας  RAMOS Ανώνυµη 

Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες (ΑΦΜ  
999848380) κατά του πρακτικού  Νο1 που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµ-
µετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχε-
τικά. 
            Παρακαλούµε το θέµα να συζητηθεί  ΕΚΤΑΚΤΑ , καθόσον   υπάρχει ασφυκτική 
πίεση χρόνου για την υλοποίηση της προµήθειας  , επειδή το έργο είναι συγχρηµατοδο-
τούµενο (ΕΣΠΑ) και πρέπει µέχρι τέλους του τρέχοντος έτους  να περαιωθεί τόσο το φυ-
σικό αντικείµενο (παράδοση των ειδών) όσο και το οικονοµικό αντικείµενο (πληρωµή 
δαπάνης) .»  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα 02 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό (πρόχειρο) δηµόσιο α-
νοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης) για την  «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας» όπως ορίζε-
ται στην  40157 /15-09-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης, 
2) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
3) Λαλές Ευστράτιος 
  

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών πε-
ριήλθαν  στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας οι ακόλουθες τρείς (3)  
προσφορές: 

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  

Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ 
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Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών.  
 

            Κατατέθηκαν τέσσερις (4)  προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους 
προµηθευτές: 

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

4 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν.& ΣΙΑ  Ο.Ε. Α 

5 eLNiko Furniture A.B.E.E. Α 

6 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ       Α.Ε.Β.Ε. Β, Γ 

7 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Γ, ∆ 
 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε 
ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της απο-
σφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά στοι-
χεία της κάθε προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 
βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονο-
γράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προδιαγραφών και δια-
πίστωσε ότι δύο   (2)  εκ των διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά / τε-
χνικές προδιαγραφές ή υπέβαλαν ελλιπή  δικαιολογητικά/τεχνικές προδιαγραφές , σύµ-
φωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

 

Συγκεκριµένα: 
1).     Η εταιρεία  ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν.& ΣΙΑ  Ο.Ε. υπέβαλλε σφραγισµένο φάκελο προ-

σφοράς µέσα στον οποίο δεν υπήρχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο  2.2 της διακήρυξης του διαγωνισµού καθώς και η  οικο-
νοµική προσφορά της εταιρείας ήταν τοποθετηµένη µέσα στο φάκελο προσφοράς 
χωρίς να είναι σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο όπως ορίζει η διακήρυξη στο 
άρθρο 3.1 «……Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλει-
σµού, δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά 
τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ι-
καιολογητικά».  Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»…. Πιο συγκεκριµένα οι δύο υποφάκελοι 
πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως ανα-
φέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσης.   
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οι-
κονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από 
την παρούσα διακήρυξη….. 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος 
της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο δια-
γωνιζόµενος αποκλείεται….».  

2).    Η εταιρεία  RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ η οποία συµµετέχει σε όλα τα πακέτα του δια-
γωνισµού  δηλαδή Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ και Ζ  κατέθεσε πιστοποιητικό Επιµελητηρίου στο 
οποίο αναφέρεται µόνο µία  δραστηριότητα σχετική µε τα πακέτα του διαγωνισµού  
που αναφέρει ότι συµµετάσχει  και συγκεκριµένα  αναφέρεται  µόνο η δραστηριότη-
τα επιχείρησης  για χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών  που καλύπτει την απαίτη-
ση για συµµετοχή µόνο στο ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙ-
ΚΗΣ) . 
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              Για τα υπόλοιπα ΠΑΚΕΤΑ δεν αναφέρονται οι σχετικές δραστηριότητες στο 
κατατεθέν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, δηλαδή δεν αναφέρεται δραστη-
ριότητα για εµπορία επίπλων (ΠΑΚΕΤΟ Α), ηλεκτρικών ειδών (ΠΑΚΕΤΟ Β,  ηλε-
κτρονικών υπολογιστών(ΠΑΚΕΤΟ Γ),   

          Φωτοτυπικών µηχανηµάτων(ΠΑΚΕΤΟ ∆), τραπέζι ανάπτυξης δραστηριοτήτων για 
ΑµεΑ (ΠΑΚΕΤΟ Ε) ,πισίνας ασφαλείας (ΠΑΚΕΤΟ Ζ). 

             Η ανακοίνωση του  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Α-
ΘΗΝΩΝ που κατατέθηκε  στον φάκελο, δεν καλύπτει την απαίτηση της διακήρυξης 
που αναφέρει ότι οι  δραστηριότητες αυτές (ειδικό επάγγελµα), πρέπει να πιστο-
ποιούνται στο πιστοποιητικό του   οικείου Επιµελητηρίου κaι επίσης η εν λόγω ανα-
κοίνωση έχει εκδοθεί πέραν του χρονικού  ορίου που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

             Συνεπώς η εν λόγω εταιρεία  συµµετέχει  στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 
και  µόνο στο ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ  (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ). 

 

         Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανα-
κοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές που είναι πλήρης και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης είναι των κάτωθι διαγωνιζοµένων: 

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία     Πακέτο 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Συµµετοχή µότο 
στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E.      Α 

5 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.      Β, Γ 

6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      Γ, ∆ 
 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προ-
σφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 
κατά συνέπεια απορρίπτονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ είναι των   κάτωθι διαγωνιζοµένων: 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν. & ΣΙΑ  Ο.Ε.           Α 

2 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Μόνο όσον α-
φορά  τα Πακέ-
τα  Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ 

 

Οι Οικονοµικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφρα-
γισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την 
πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  

 

                                                  εισηγείται οµόφωνα 
 

α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζοµένων 
και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορές:  

 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία     Πακέτο 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Συµµετοχή µότο στο 
Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E.      Α 

5 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.      Β, Γ 
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6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΟΥΒΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      Γ, ∆ 
 

β. την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι πα-
ρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΑΡΧΟΝΤΙ∆ΗΣ  Ν. & ΣΙΑ  Ο.Ε.           Α 

2 
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Μόνο όσον α-
φορά  τα Πακέ-
τα  Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ 

 

     Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ε�ιτρο�ή 
   

Μελιάδης Μιλτιάδης Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης Λαλές Ευστράτιος 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

           Επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά του από 02-10-2015 πρακτικού Νο 1 
του συνοπτικού (πρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ε-
ξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ήµου ∆ράµας» 
 

Τη Παρασκευή, 02 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της πληρό-
τητας των δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού (πρόχειρου) 
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ ∆ή-
µου ∆ράµας» και συντάχθηκε το αντίστοιχο πρακτικό. 

 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε: 
Α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζόµενων 
και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορά:  
 

α/α Οικονοµικός φορέας Πακέτο 

1 Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών 
Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες  

Συµµετοχή µόνο στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E. Α 

5 Χρηστίδης Α.Ε.Β.Ε. Β, Γ 

6 Ανέστης Βουβαλίδης του Αποστόλου  Γ, ∆ 

 

Β. την απόρριψη των προσφορών: 
1) της εταιρείας RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών Ειδών – Εισα-
γωγές – Αντιπροσωπείες (RAMOS A.E. στο εξής) στα πακέτα:  
Α (Έπιπλα),  
Β (Ηλεκτρικά Είδη και Είδη Κουζίνας),  
Γ (Είδη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών),  
∆ (Φωτοτυπικό µηχάνηµα),  
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Ε (Τραπέζι ανάπτυξης δραστηριοτήτων για ΑµΕΑ)  
Ζ (Πισίνα Ασφαλείας µε Πλαστικές Μπάλες),  
Λόγω του ότι κατέθεσε  πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, στο οποίο δεν αναφέρο-
νται οι δραστηριότητες της εταιρείας στα είδη των ανωτέρων πακέτων.  
 

2) της εταιρείας Αρχοντίδης Ν. & Σία Ο.Ε. η οποία υπέβαλλε σφραγισµένο φάκε-
λο προσφοράς µέσα στον οποίο δεν υπήρχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
που αναφέρονται στην παράγραφο  2.2 της διακήρυξης του διαγωνισµού καθώς 
και η  οικονοµική προσφορά της εταιρείας ήταν τοποθετηµένη µέσα στο φάκελο 
προσφοράς χωρίς να είναι σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο όπως ορίζει η δι-
ακήρυξη. 

       
Κατά του ανωτέρου πρακτικού υποβλήθηκε εµπρόθεσµη ένσταση στις 09-10-

2015 από την εταιρεία RAMOS Α.Ε., και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 44601 
 

Κατά του πρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία RAMOS Α.Ε. αναφέρει τα εξής:  
 

 «…..Πουθενά σε όλη τη ∆ιακήρυξη δεν αναφέρεται ότι πρέπει στο πιστοποιητικό (Επι-

µελητηρίου) αυτό να αναγράφονται ΟΛΕΣ οι δραστηριότητες αλλά µόνον το ειδικό ε-

πάγγελµα, το οποίο  και αναγράφεται. Σηµειωτέον δε, ότι σε όλο το κείµενο της ∆ια-

κήρυξης δεν υπάρχει καµία απαίτηση για να προσκοµιστούν πιστοποιητικά ή κα-

ταστατικά που να δείχνουν ότι ο σκοπός του συµµετέχοντος καλύπτει τα πεδία 

της ∆ιακήρυξης και σε κάθε περίπτωση δεν αναφέρεται στα επί ποινή αποκλει-

σµού δικαιολογητικά. Προσκοµίσαµε πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου (8062/23-06-

2015) που είναι εντός εξαµήνου και που αναγράφει το ειδικό επάγγελµά µας. Συνεπώς 

µπορούµε και πρέπει να συµµετέχουµε σε όλα τα πακέτα του ∆ιαγωνισµού. Η ανακοί-

νωση (αρ. 28958/01-04-2015) που ως εκ περισσού προσκοµίσαµε, δεν εµπίπτει στα δι-

καιολογητικά τα οποία απαιτείται να είναι εκδόσεως προ εξαµήνου  και αποδεικνύει –

χωρίς πουθενά να ζητείται, αλλά προκύπτει από το αυτονόητο των νοµικών προσώπων 

ότι µπορούν να δράσουν µόνον εντός του πλαισίου του σκοπού τους, συνεπώς έχει να 

κάνει µε δική µας ως εκ περισσού βεβαίωση προς το ∆ήµο για την πραγµατική µας ικα-

νότητα και όχι απαίτηση επί ποινή αποκλεισµού της ∆ιακήρυξης - ότι ο εταιρικός µας 

σκοπός καλύπτει ΟΛΑ τα πεδία. 

Επιπροσθέτως το γεγονός ότι τυχόν στο Επιµελητήριο δεν έχουν συντονιστεί ηλεκτρονι-

κά το ένα Τµήµα Εκδόσεως Πιστοποιητικών (Ταµείο) µε το Τµήµα του  Επιµελητηρίου 

του ΓΕΜΗ και λόγω µηχανοργάνωσης πιθανόν δεν σηµειώνουν όλους τους σκοπούς µε 

κωδικούς στο πιστοποιητικό είναι ένα γεγονός που αφορά κρατική Υπηρεσία, δεν εµπί-

πτει στη σφαίρα ευθύνης µας, δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι για αυτό και ως εκ τούτου 

δεν µπορεί να µας θέτει σε δυσµενή θέση –πόσο µάλλον όταν η δυσµενής θέση  του α-

ποκλεισµού προκύπτει από στενή και contra legem ερµηνεία των προϋποθέσεων της 

∆ιακήρυξης και των προσκοµιζοµένων εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιοίκηση θα 

έχει υποπέσει εις βάρος µας σε παράβαση διατάξεων και της αρχής της νοµιµότητας 

που πρέπει να διέπει κάθε πράξη της και για το λόγο τούτο πρέπει να γίνει δεκτή η έν-

στασή µας και να συµµετέχουµε σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, αφού εκ µέρους µας 

πληρούνται οι όροι, όπως αυτοί περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη. 

Β. Η δηµόσια διοίκηση, συνεπώς και η παρούσα Επιτροπή, έχει  επίσης υποχρέωση εκ 

του Συντάγµατος να τηρεί µια σειρά από αρχές οι οποίες διέπουν και νοµιµοποιούν τη 

δράσης της. Μεταξύ αυτών είναι και η  αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει 

να σέβεται την προστασία των δικαιωµάτων του διοικουµένου και να λειτουργεί µε επιεί-

κεια και  η αρχή της αναλογικότητας. Με την προσβαλλοµένη απόφαση παραβιάζονται 

οι αρχές αυτές, ακόµη και στην περίπτωση που δεχτούµε (το αρνούµεθα) ότι το πιστο-
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ποιητικό έπρεπε να αναγράφει όλα τις δραστηριότητες που απαιτούν τα πακέτα του ∆ια-

γωνισµού. Αναλυτικότερα: 

Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρµοδιό-

τητές τους µε βάση το περί δικαίου αίσθηµα τους, µε αναλογικότητα και επιείκεια και στο 

πλαίσιο της αρχής της νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή 

η δηµόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούµενους να προστατεύουν τα 

συµφέροντά τους και να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους. Εφόσον δεν παραβιάστηκε 

εκ µέρους µας καµµία διάταξη και προσκοµίσαµε το οφειλόµενο πιστοποιητικό, συνεπώς 

τυπικά από άποψη δικαιολογητικών είµαστε εντάξει, και από τα λοιπά δηµόσια έγγραφα 

προκύπτει ότι έχουµε δυνατότητα για συµµετοχή σε όλα τα πεδία, η Επιτροπή οφείλει να 

θεωρήσει νόµιµη τη συµµετοχή µας  και να µας θεωρήσει συµµετέχοντες παντού, ακυ-

ρώνοντας ή άλλως ανακαλώντας ή άλλως τροποποιώντας τη σχετική απόφαση απο-

κλεισµού µας, µε βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης και δείχνοντας την επιβαλλόµενη 

από το νόµο επιείκεια στην ερµηνεία της απαίτησης της ∆ιακήρυξης και της προσκόµισης 

των πιστοποιητικών.    

Κατά δε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καθιερώνει ρητώς στο Σύνταγµα (άρθρο 

25 παρ.1), οι επιβαλλόµενοι από τον κοινό  νοµοθέτη και την διοίκηση περιορισµοί στην 

άσκηση των  δικαιωµάτων πρέπει να είναι µόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς 

τον επιδιωκόµενο από τον νόµο σκοπό. Ένα µέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόµου 

ως κύρωση για παράβαση διατάξεως αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από 

το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκό-

µενου σκοπού ή όταν οι δυσµενείς συνέπειες του µέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλο-

γία η υπερακοντίζουν τον επιδιωκόµενο σκοπό (Σ.ΤΕ 956/2009, 990/2004 Ολοµ, ΣΤΕ 

4182/2005). Ειδικότερα παραβιάζεται όταν η προβλεπόµενη από το νόµο κύρωση είναι 

στη συγκεκριµένη περίπτωση δυσανάλογη προς την παράβαση ή το µέτρο της ∆ιοίκη-

σης δεν έχει ληφθεί µε βάση "πρόσφορα κριτήρια".  Εδώ, ακόµη και να θεωρήσουµε ότι 

η το γράµµα της διακήρυξης απαιτούσε να γράφονται τα ειδικά επαγγέλµατα που αφο-

ρούν στα πακέτα-  το αρνούµεθα- η κύρωση περί αποκλεισµού κάποιου που έχει τις νο-

µικές και πραγµατικές δυνατότητες υπερακοντίζει το σκοπό του ∆ιαγωνισµού που είναι η 

νόµιµη, άµεση, προσήκουσα και συµφέρουσα προµήθεια του ∆ήµου µε τα ζητούµενα εί-

δη στη µικρώτερη τιµή. Και πράγµατι, αν αποκλειστούµε για λόγο που δεν προβλέπεται 

στη ∆ιακήρυξη, η Επιτροπή θα έχει ζηµιώσει και το ∆ήµο, αν η δική µας προσφορά ήταν 

η πιο συµφέρουσα.            

Άρα δεν είναι δυνατόν να απορρίπτεται η συµµετοχή µας εφόσον: α. προσκοµίσαµε το 

επί ποινή αποκλεισµού πιστοποιητικό µε το ειδικό επάγγελµά µας β. αποδείξαµε µε δη-

µόσια έγγραφα ότι ο σκοπός µας καλύπτει όλα τα πεδία γ. δεν υπάρχει απαίτηση στη ∆ι-

ακήρυξη να αναγράφεται Ο ΣΚΟΠΟΣ του νοµικού προσώπου στο πιστοποιητικό, ούτε το 

ειδικό επάγγελµα που αντιστοιχεί σε κάθε πακέτο της ∆ιακήρυξης γιατί αυτό υπερακοντί-

ζει το σκοπό των προϋποθέσεων της ∆ιακήρυξης.   

Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής, ασκείται δε παραδεκτώς και εµπρο-

θέσµως 

Για τους λόγους αυτούς και  µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας  

ΖΗΤΑΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µας για τους αναφερόµενους σε αυτήν λόγους. Να 

ανακληθούν άλλως να ακυρωθούν άλλως να τροποποιηθούν οι αποφάσεις της Επιτρο-

πής  και το  προσβαλλόµενο πρακτικό 1 της αποφάσεως της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ι-

αγωνισµού που αφορούν στον αποκλεισµό µας τα πακέτα του ∆ιαγωνισµού Α, Β, Γ, ∆, Ε 

και  Ζ. Να γίνει δεκτή η συµµετοχή µας σε όλα τα πακέτα στο επόµενο στάδιο..…. » 
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Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της RAMOS Α.Ε., η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει να 
αναφέρει τα εξής: 
 

Α. Όσον  αφορά την παρατήρηση ότι από την διακήρυξη δεν προκύπτει η υποχρέωση 

της εν λόγω εταιρείας να καταθέσει πιστοποιητικό επιµελητηρίου στο οποίο να ανα-

γράφονται όλες οι δραστηριότητες της µε τα πακέτα στα οποία συµµετάσχει έχουµε 

να αναφέρουµε ότι: 

σύµφωνα µε το άρθρο 2.1  του παραρτήµατος Β (Γενικοί & Ειδικοί Όροι) της διακήρυξης  

 δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

• Όλα τα φυσικά ή νοµικά  πρόσωπα που είναι µέλη εµπορικού ή βιοµηχανικού ή βιο-

τεχνικού επιµελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλ-

λοδαπή   

• καθώς και του άρθρου 2.2  Α και Γ του ανωτέρω παραρτήµατος της διακήρυξης:    

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί 
ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

«Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγρα-

φή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδο-

θεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού». 

      Από τα προσκοµισθέν πιστοποιητικό δεν συνάγεται ότι η εν λόγω εταιρεία ασκεί 

συναφές επάγγελµα µε τα πακέτα του διαγωνισµού και το ειδικό επάγγελµά της δεν 

έχει  σχέση µε:  

Α (Έπιπλα), Β (Ηλεκτρικά Είδη και Είδη Κουζίνας), Γ (Είδη Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών), ∆ (Φωτοτυπικό µηχάνηµα), Ε (Τραπέζι ανάπτυξης δραστηριοτήτων για ΑµΕΑ) 

και Ζ (Πισίνα Ασφαλείας µε Πλαστικές Μπάλες) στα οποία πακέτα  συµµετάσχει.  
 

   Η ανωτέρω εταιρεία όπως αναλυτικά  αναφέρεται στο πρακτικό Νο1 καλύπτεται για 

την συµµετοχή της µόνο  στο πακέτο  ΣΤ, το οποίο δηλώνεται  µε σαφήνεια  στο υ-

ποβληθέν πιστοποιητικό επιµελητηρίου και το οποίο αναγράφει   ότι δραστηριότητα 

της επιχείρησης είναι: ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ). 
  

 Β. Όσον αφορά την παράγραφο όπου ο προµηθευτής αναφέρει «Επιπροσθέτως το γε-

γονός ότι τυχόν στο Επιµελητήριο δεν έχουν συντονιστεί ηλεκτρονικά το ένα Τµήµα 

εκδόσεως Πιστοποιητικών (Ταµείο) µε το Τµήµα του  Επιµελητηρίου του ΓΕΜΗ και 

λόγω µηχανοργάνωσης πιθανόν δεν σηµειώνουν όλους τους σκοπούς µε κωδικούς 

στο πιστοποιητικό είναι ένα γεγονός που …..»  

     έχουµε να αναφέρουµε ότι  αυτό αφορά τον προµηθευτή και το επιµελητήριο που α-

νήκει  και όχι την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία ευθύνεται µόνο για τον έλεγχο της 

πληρότητας των φακέλων και δεν ενδιαφέρει αυτών το γεγονός της δυσλειτουργίας ή 

µη σωστής λειτουργίας της µηχανοργάνωσης του εκάστοτε Επιµελητηρίου.  
 

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο όπου ο προµηθευτής αναφέρει «…η παρούσα Επιτρο-

πή ….. πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωµάτων του διοικουµένου και να 

λειτουργεί µε επιείκεια και  η αρχή της αναλογικότητας…» έχουµε να αναφέρουµε ότι 

αυτό ακριβώς είναι το έργο της ,δηλαδή να  προστατεύει τα δικαιώµατα όλων των 

προµηθευτών και όχι µεµονωµένων.    
 

∆. ‘Όσον αφορά την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (αρ. 28958/01-04-2015) για την οποία  και η 

ίδια η εταιρεία RAMOS A.E. α 
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ναφέρει στην ένσταση της ότι «….εκ περισσού προσκοµίσαµε….» δεν νοµιµοποιεί  την 

εν λόγω εταιρεία να δηλώσει ότι δραστηριοποιείται  και σε άλλους τοµείς  εκτός µόνο 

από «χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων).  
 

                                  Μετά τα  παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 
                                     
                            εισηγείται οµόφωνα  

 

 την απόρριψη της ένστασης  της εταιρείας RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλη-
τικών Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες που  υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 09-10-
2015 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 44601 για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά 
παραπάνω. 

Η επιτροπή 
   

Μελιάδης Μιλτιάδης 

 

Χαιριστανίδης  Ερωτόκριτος  Λαλές Ευστράτιος 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, και λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, µε αρίθµ. Πρωτ. 44601 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          ο  µ ό φ ω ν  α 
 

• Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας 
Αθλητικών Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες δεδοµένου ότι παρουσίαζε η 
προσφορά της  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγρα-
φος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

• Εγκρίνει την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων δι-
αγωνιζόµενων και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορά:  

 

α/α Οικονοµικός φορέας Πακέτο 

1 Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε Α, ΣΤ, Ζ 

2 Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε. Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ 

3 RAMOS Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Αθλητικών 
Ειδών – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες  

Συµµετοχή µόνο στο Πακέτο ΣΤ 

4 eLNiko Furniture A.B.E.E. Α 

5 Χρηστίδης Α.Ε.Β.Ε. Β, Γ 

6 Ανέστης Βουβαλίδης του Αποστόλου  Γ, ∆ 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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