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Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 20η  Φεβρουαρίου  2015, ηµέρα   
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από 
την 7181/18-02-2015 γραπτή πρόσκλησή του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και 
δηµοσιεύθηκε 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: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος    
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
     
 

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
       Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί 
απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των 
συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.  
 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου   
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Ο κ. Αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 3o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 6903/17-02-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 
πρακτικού Νο 1/03-02-2015 του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο 
∆όξας», », και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

      Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ∆όξας» µε 

τις  υποβληθείσες ενστάσεις των συµµετασχόντων, 1)  Ζηνοβία Φ. Πανέλλα  (ΑΦΜ  

076318538) και 2)  Ιάσωνα  Α. Γκαζιάνη  (ΑΦΠ  009536879), κατά του πρακτικού  Νο1 που 

αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και 

παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

 

    Στη ∆ράµα, σήµερα 03-02-2015, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 
1) Μελιάδης Μιλτιάδης 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Πετρίδης Θωµάς 
 
δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) για το 
έτος 2015 σύµφωνα µε την υ�’αριθµ. 14/2015 α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής 
του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) �ροχωρήσαµε στη διενέργεια του δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη �ροµηθευτή για την �ροµήθεια 
και το�οθέτηση συνθετικού χλοοτά�ητα στο βοηθητικό γή�εδο ∆όξας, συνολικού 
�ροϋ�ολογισµού διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων  εννιακοσίων ενενήντα ε�τά ευρώ 
και ογδόντα λε�τών  (219.997,80 €) συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στην υ�’αριθµ. 66721/16-12-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
    Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 4134. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής των 
�ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 28-1-2015 και ώρα 17:00. 
    Κατά τη συνεδρίαση της η ε�ιτρο�ή �ροέβη στην ηλεκτρονική α�οσφράγιση των 
�ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα δια�ιστευτήρια, (όνοµα χρήστη 
και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβασης) ε�έλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 4134 
και δια�ίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος α�ό το σύστηµα ως «κλειδωµένος» 
και αφετέρου ότι έχει υ�οβληθεί εµ�ρόθεσµα στο διαγωνισµό �ροσφορά α�ό τους 
�αρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

  

α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα Υ!οβολής 

!ροσφοράς 

1 ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/01/2015 12:59:43 
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α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα Υ!οβολής 

!ροσφοράς 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

2 ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ 28/01/2015 14:14:04 

3 
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
28/01/2015 14:40:40 

4 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ  28/01/2015 16:44:29 

 

    Η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής α�οσφράγισης δεν 
ήταν δυνατή η �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των 
µελών της Ε�ιτρο�ής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα 
του συστήµατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό 
�ρόσβασης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθούν οι �ροσφορές. Αµέσως µετά την 
�αρα�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων α�ό κάθε 
Μέλος της Ε�ιτρο�ής), οι �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
α�οσφραγίσθηκαν ο υ�οφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική �ροσφορά» 
της  �ροσφοράς µε α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό 
του. Ε�ισηµαίνεται ότι ο υ�οφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν α�οσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα α�οσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του ∆ιαγωνισµού. 
 

     Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών και ειδικότερα τού 
υ�οφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Ε�ιτρο�ή 
δια�ίστωσε ότι οι �ροσφορές είχαν λάβει α�ό το σύστηµα, τους �αρακάτω 
αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  !ροσφοράς 

συστήµατος 

1 

ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

3611 

2 ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ 3768 

3 
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3358 

4 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ 3938 

 

     Ε�ίσης, αναφορικά µε το �εριεχόµενο των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι 
αυτές �εριελάµβαναν τους σχετικούς �ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 
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διάφορα ε�ισυνα�τόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των ο�οίων εξήχθησαν 
α�ό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 

Α. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 3611 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
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      Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 4319/02-
02-2015, η εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
την ίδια. 

 
    Β. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 3768 �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ: 
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    Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 3846/29-
01-2015, ο ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 

Γ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 3358 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την εταιρεία ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
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       Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 3985/30-
01-2015, η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 

       ∆. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
3938 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ 
ΦΙΛΩΤΑ: 
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     Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 4129/02-
02-2015, η ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 
     Κατά τον έλεγχο της �ληρότητας των δικαιολογητικών η ε�ιτρο�ή  δια�ίστωσε ότι 
οι �ροσφορές των διαγωνιζόµενων ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΠΑΝΕΛΛΑΣ 
ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ  είναι �λήρεις  και σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης. 

ΑΔΑ: Β50ΥΩ9Μ-ΞΡ6



     Όσον αφορά την �ροσφορά της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ�έβαλε όλα τα  δικαιολογητικά �ου όριζε η 
διακήρυξη  τα ο�οία ήταν �λήρη, εκτός α�ό:  
     α) το δικαιολογητικό του άρθρου 5 �αράγραφος Α1.2.1) µε Α/Α1.   «�ιστο�οιητικά 
οικείου  ε�ιµελητηρίου µε το ο�οίο �ιστο�οιείται η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σε 
αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του , �ου θα έχει εκδοθεί το �ολύ  εξ (6) µήνες �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού»,  α�ό το ο�οίο συνάγεται  ότι η 
εταιρεία είναι καθαρά κατασκευαστική και όχι εµ�ορική ό�ως α�αιτεί η διακήρυξη  
καθόσον η διαδικασία του διαγωνισµού αφορά �ροµήθεια και διενεργείται σύµφωνα  
µε τις διατάξεις του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).   
    β) τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 5 �αράγραφος 4 της διακήρυξης  �ου 
αναφέρονταν στην �ιστο�οίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτά�ητα 
κατά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 �ροσκοµίσθηκαν στην Αγγλική γλώσσα και όχι 
µεταφρασµένα στην Ελληνική ό�ως ορίζει το άρθρο 4 �αράγραφος 5 και το άρθρο 5 
�αράγραφος 2 της διακήρυξης .  
   γ) �ροσκοµίσθηκε δικαιολογητικό ISO 9001:2008 �ου αφορούσε την �ιστο�οίηση του 
�ροµηθευτή της εταιρείας TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και όχι της εταιρείας 
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
   δ) δεν �ροσκοµίσθηκε κατάλογος �αραδόσεων της εταιρείας �ου αναφέρονται οι 
κυριότερες �αραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων , µε µνεία  για κάθε �αράδοση 
του �αραλή�τη , είτε εµ�ί�τει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα , της ηµεροµηνίας 
�αράδοσης και του �οσού, ό�ως αναφέρεται στο άρθρο 5 �αράγραφος 6 της 
διακήρυξης . 
   ε) αντί �ροσκόµισης σήµατος FIFA Preferred Producer  η εν λόγω εταιρεία 
συµ�εριέλαβε στο φάκελο δικαιολογητικών α�λώς µια φωτογραφία α�ό την 
ιστοσελίδα της FIFA .  
    Όσον αφορά την �ροσφορά του �ροµηθευτή ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ υ�έβαλε όλα τα  δικαιολογητικά �ου όριζε η διακήρυξη  τα ο�οία ήταν 
�λήρη, εκτός α�ό:  
    α) το δικαιολογητικό του άρθρου 5 �αράγραφος Α1.2.1) µε  Α/Α1.   «�ιστο�οιητικά 
οικείου  ε�ιµελητηρίου µε το ο�οίο �ιστο�οιείται η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σε 
αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του , �ου θα έχει εκδοθεί το �ολύ  έξι (6) µήνες �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού»,  α�ό το ο�οίο  συνάγεται  ότι η 
εταιρεία είναι καθαρά κατασκευαστική και όχι εµ�ορική ό�ως α�αιτεί η διακήρυξη  
καθόσον η διαδικασία του διαγωνισµού αφορά �ροµήθεια και διενεργείται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).   
    β) δεν �ροσκοµίσθηκε το δικαιολογητικό του άρθρου 5 �αράγραφος Α1.2.1, σηµείο 
3  �ου αναφέρεται στο �ιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , α�ό 
το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τωχευτικό συµβιβασµό . 
   γ) �ροσκοµίσθηκε το δικαιολογητικό του άρθρου 5 �αράγραφος Α1.2.1, σηµείο 5  
(�ιστο�οιητικό φορολογικής ενηµερότητας), το ο�οίο όµως αναφέρει ότι η χρήση του 
εκδόθηκε για είσ�ραξη χρηµάτων και όχι για συµµετοχή σε δηµο�ρασία ή κάθε 
νόµιµη χρήση. 
              Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
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α) την συµµετοχή στο ε!όµενο στάδιο του διαγωνισµού της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και της ΠΑΝΕΛΛΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ 
καθόσον οι �ροσφορές των εν λόγω διαγωνιζόµενων  είναι �λήρεις  και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
 

β) την α!όρριψη των   !ροσφορών : 
1.της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και  
2. του �ροµηθευτή ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ  
δεδοµένου ότι �αρουσιάζουν ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης 
(�αράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ):  
 

Η α�οσφράγιση του υ�οφακέλου «Οικονοµική �ροσφορά» θα 
�ραγµατο�οιηθεί µετά την �άροδο του χρονικού διαστήµατος α�ό την ε�ισύναψη στο 
σύστηµα του �αρόντος �ρακτικού �ου �ροβλέ�εται για την υ�οβολή ενστάσεων και 
την εκτέλεση της ενέργειας «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: ∆ικαιολογητικά/Τεχνική». 
 
    Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  η Ε�ιτρο�ή έλυσε την συνεδρίαση.   

 
    Για δια�ίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                        Μελιάδης Μιλτιάδης  

 

                         Λαλές Ευστράτιος 

 

                                        Πετρίδης Θωµάς  

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 3/2/2015 πρακτικού διαγωνισµού Νο 

1 δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την 

προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ∆όξας 
 

Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015, �ραγµατο�οιήθηκε ο έλεγχος της �ληρότητας 
των δικαιολογητικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη �ροµηθευτή για την �ροµήθεια και το�οθέτηση συνθετικού χλοοτά�ητα στο 
βοηθητικό γή�εδο ∆όξας και συντάχθηκε το αντίστοιχο �ρακτικό. 

 

Η ε�ιτρο�ή, σύµφωνα µε το ανωτέρω �ρακτικό, εισηγήθηκε: 
� την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και της ΠΑΝΕΛΛΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ 
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ΦΙΛΩΤΑ καθόσον οι �ροσφορές των εν λόγω διαγωνιζόµενων ήταν �λήρεις και 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.  

� την α�όρριψη των �ροσφορών : 1. της εταιρείας ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2. του �ροµηθευτή 
ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ δεδοµένου ότι �αρουσίαζαν  
ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης (�αράγραφος 4, του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Το ανωτέρω �ρακτικό διαβιβάστηκε στους διαγωνιζόµενους µέσω του 
συστήµατος στις 10/02/2015 και ώρα 14:45:42. 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υ�οβλήθηκε ένσταση του ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝΑ 
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ, η ο�οία υ�οβλήθηκε εµ�ρόθεσµα την 11/02/2015 και ώρα 
11:32:10, µέσω του συστήµατος και ε�ισυνά�τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 
αρχείου pdf το ο�οίο έφερε ψηφιακή υ�ογραφή. Στην εν λόγω ένσταση αναφέρονται 
τα εξής: 

 

Α. Ζητώ να γίνει δεκτή η �ροσφορά µου �ου δεν έγινε δεκτή για τους 
κάτωθι λόγους.  
 

Α1. Η διακήρυξη στο άρθρο 2 αναφέρει σαφώς ότι δικαιούµενοι συµµετοχής 
είναι Φυσικά �ρόσω�α .Πουθενά δεν αναφέρει ότι �ρέ�ει να α�οδείξεις την 
εµ�ορική σου ιδιότητα. Ο µόνος αρµόδιος για να βεβαιώσει αυτό είναι η 
αρµόδια ∆ΟΥ ό�ου έχεις δηλώσει την ε�αγγελµατική σου δραστηριότητα. 
Αυτό δεν το ζητά η ∆ιακήρυξη. Προς α�όδειξη τούτου σας καταθέτω 
τιµολόγιο δικό µου µε εµ�ορική �ράξη. Στο άρθρο 5 �αράγραφος Α.1.2.1 µε 
Α/Α.1 �ου αναφέρεστε στη ∆ιακήρυξη σας αναφέρει σαφώς ότι �ρέ�ει να 
�ροσκοµίσεις "Πιστο�οιητικό του οικείου ε�ιµελητηρίου µε το ο�οίο να 
�ιστο�οιείται η εγγραφή και το ειδικό ε�άγγελµα του" .Στο �ιστο�οιητικό 
�ου σας κατέθεσα θα �ρέ�ει να ε�ισηµάνετε ότι α) Πρόκειται για 
�ιστο�οιητικό του Εµ�ορικού Ε�ιµελητηρίου Αθηνών στο ο�οίο ουδείς 
µ�ορεί να εγγραφεί αν δεν έχει βεβαίωση α�ό την ∆ΟΥ ότι έχει την 
εµ�ορική φορολογική ιδιότητα . β) Πουθενά η διακήρυξη δεν αναφέρει ότι 
αν εσείς κρίνετε αυθαίρετα ότι κά�οιος δεν έχει την εµ�ορική ιδιότητα 
αυτός είναι λόγος ακυρότητας. Είναι δε �ερίεργη η ιδιαίτερη ευαισθησία 
σας στην ερµηνεία του �ιστο�οιητικού µου του ΕΒΕΑ διότι αντίστοιχα δεν 
�ροσέξατε (για δεύτερη φορά) ότι στο �ιστο�οιητικό της εταιρείας 
ΛΑΝΤΚΟ αναφέρει µόνο εµ�ορία φυτών υλικών άρδευσης ύδρευσης και 
κατα τα άλλα αναφέρεται σε κατασκευές συνθετικού χλοοτά�ητα κλ�.. Ως εκ 
τούτου σαφώς α�οδεικνύεται η εµ�ορική µου ιδιότητα η ο�οία δεν 
α�αιτείται να α�οδειχθεί στην φάση της ∆ηµο�ρασίας. Είναι �ροφανές ότι 
εάν κατέθετα βεβαίωση α�ο το Τεχνικό Ε�ιµελητήριο Ελλάδος στο ο�οίο 
είµαι µέλλος η Υ�ηρεσία σας θα αντιλαµβανόταν ότι είµαι Μηχανικός και 
όχι έµ�ορος .∆εδοµένου όµως ότι κατέθεσα Βεβαίωση του Εµ�ορικού 
Ε�ιµελητηρίου Αθηνών είναι �ροφανές ότι η Υ�ηρεσία σας �ρέ�ει γνωρίζει 
ότι έχω ΚΑΙ την εµ�ορική ιδιότητα.  
 

Α2. Σχετικά µε την αναφορά σας ότι δεν έχω καταθέσει το δικαιολογητικό 
του άρθρου 5 �αράγραφος Α1.2.1 σηµείο 3 αρµοδίας δικαστικής η 
διοικητικής αρχής α�ο το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν τελώ σε �τωχευτικό 
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συµβιβασµό ,σας γνωστο�οιώ ότι το συγκεκριµένο �ιστο�οιητικό είναι 
κατατεθειµένο στο νούµερο 12 και είναι ακριβώς το ίδιο µε της εταιρείας 
ΛΑΝΤΚΟ το ο�οίο και σας ε�ισυνά�τουµε και την ο�οία δεν την 
ακυρώσατε για τον συγκεκριµένο λόγο και �ολύ σωστά �ράξατε 
 

Α3. Σχετικά µε την αναφορά σας στο ότι η φορολογική ενηµερότητα �ου 
καταθέσαµε αναφέρει ότι είναι για είσ�ραξη χρηµάτων και όχι για 
συµµετοχή σε δηµο�ρασία σας γνωστο�οιούµε τα κάτωθι αν και είναι 
γνωστά σε όλες της Υ�ηρεσίες του ∆ηµοσίου α�ό το 2009.Το υ�ουργείο 
οικονοµικών δεν εκδίδει �ρος τους Έλληνες Πολίτες φορολογική 
ενηµερότητα µε αιτιολογία "συµµετοχή σε ∆ηµο�ρασία" .Σας �αρα�έµ�ω δε 
στην 3627/2009 α�όφαση του ΣτΕ �ου �ροφανώς δεν την γνωρίζετε ό�ου 
ρητώς και ad hoc (�ου σηµαίνει ε�ί λέξει) αναφέρει "ότι το �ιστο�οιητικό 
φορολογικής ενηµερότητας µε αιτιολογία για είσ�ραξη χρηµάτων είναι 
κατάλληλο για συµµετοχή σε δηµο�ρασία" και σας συστήνω να την 
διαβάσετε.(Η νοµική µας Υ�ηρεσία την έχει στην διάθεσή σας )  
 

Β. Ζητώ να µην γίνει δεκτή η �ροσφορά της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. γιά τους 
κάτωθι λόγους.  
 

Β1.∆εν έχει καταθέσει �ιστο�οιητικό φορολογικής ενηµερότητας.  
Β2. ∆εν έχει καταθέσει έγγραφο του �ροµηθευτικού οίκου ώς οφείλει 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 �αράγραφος 3 του ΕΚΠΟΤΑ δεδοµένου ότι ο 
�ροσφέρον �ροµηθευτής δεν είναι και ο ίδιος �αραγωγός του 
�ροσφεροµένου �ροϊόντος. Σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ αυτό είναι λόγος 
ακυρότητας.  
 
Γ. Ζητώ να µην γίνει δεκτή η �ροσφορά της ΠΑΝΕΛΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ 
ΦΙΛΩΤΑ γιά τους κάτωθι λόγους.  
 

Γ1.Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης ο οίκος κατασκευής �ρέ�ει να 
είναι �ιστο�οιηµένος µε ISO 9001 και ISO 14001.Ο �ροσφερόµενος 
συνθετικός χλοοτά�ητας είναι της εταιρείας GREENFIELD και οι 
δηλούµενες �ιστο�οιήσεις ISO 9001 και 14001 είναι µιάς άλλης εταιρείας µε 
όνοµα TEN CATE.  
 

Γ2. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης ο �ροµηθευτής (δηλαδή ο 
συµµετέχον ΠΑΝΕΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ) �ρέ�ει να είναι 
�ιστο�οιηµένος κατά ISO 9001.2008. Η συγκεκριµένη εταιρεία κατέθεσε ISO 
9001 µιάς άλλης συνεργαζόµενης εταιρείας δηλαδή του υ�εργολάβου της. 
Είναι ακριβώς η ίδια �ερί�τωση της εταιρείας ALPHADELTA �ου 
�ροσκόµισε �ιστο�οιητικό της εταιρείας TERRAIN και �ολύ σωστά την 
ακυρώσατε.(∆ιαφορετική αντιµετώ�ιση ?).  
Γ3.Η ως άνω εταιρεία υ�έβαλε οικονοµικά στοιχεία ,�αραδόσεις του 
υ�εργολάβου της και δική της εγγυητική και φορολογική ενηµερότητα .Η 
διακήρυξη είναι σαφής .Ζητά όλα τα ανωτέρω α�ό τον συµµετέχοντα 
�ροµηθευτή. Β 
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Γ4.∆εν έχει καταθέσει έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 �αράγραφος 3 του ΕΚΠΟΤΑ  
 

∆. Ζητώ να µην γίνει δεκτή η �ροσφορά της ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS A.T.E. για τους κάτωθι συµ�ληρωµατικούς λόγους �ου 
δεν �αρατήρησε η Υ�ηρεσία σας  
 

∆1.∆εν έχει υ�ογράψει ηλεκτρονικά κανένα έγγραφο ό�ου α�αιτείται 
σύµφωνα µε την διακήρυξη. Ήτοι δεν έχει ηλεκτρονική υ�ογραφή. 

 

Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών του ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ, η 
ε�ιτρο�ή έχει να αναφέρει τα εξής: 

 

� Η ε�ιτρο�ή α�οδέχεται τον ισχυρισµό Α1 αφού έλαβε υ�όψη της τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται �αρα�άνω και το υ�’αριθµ. 32/29-10-2014 
τιµολόγιο το ο�οίο υ�οβλήθηκε ως συνηµµένο στην ένσταση. 

� Η ε�ιτρο�ή α�οδέχεται τον ισχυρισµό Α2 γιατί σύµφωνα µε το 
υ�’άριθµ. 25811/2014 �ιστο�οιητικό του �ρωτοδικείου Αθηνών ορίζεται 
ότι:  

 
  
  και 

 
 

� Η ε�ιτρο�ή α�οδέχεται τον ισχυρισµό Α3 αφού έλαβε υ�όψη της τα όσα 
αναφέρονται στην υ�’ αρίθµ. 3627/2009 Α�όφαση του ΣτΕ: «….Ε�ειδή, 
τέλος, ούτε η τέταρτη αιτιολογική βάση α�οκλεισµού της αιτούσης, 
σύµφωνα µε την ο�οία το �ροσκοµισθέν α�ό αυτήν α�οδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας χορηγήθηκε α�ό την οικεία ∆ΟΥ για 
είσ�ραξη χρηµάτων και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµό, �αρίσταται 
νόµιµη. Τούτο, εφ’όσον η αιτούσα είχε �ροσκοµίσει α�οδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας, έστω �ρος είσ�ραξη χρηµάτων, α�ό το 
ο�οίο �ροέκυ�τε ότι ήταν φορολογικά ενήµερη, δεν συνέτρεχε λόγος 
α�οκλεισµού της α�ό την �εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού….» 

� Η ε�ιτρο�ή α�οδέχεται τον ισχυρισµό Β1 δεδοµένου ότι η φορολογική 
ενηµερότητα δεν συµ�εριλαµβάνεται στον υ�οφάκελο «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά» �ου έχει υ�οβληθεί µε την ηλεκτρονική 
�ροσφορά της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.. Κρίνεται, ωστόσο, σκό�ιµο να 
τονιστεί ότι �ροσκοµίστηκε µε διαβιβαστικό στην υ�ηρεσία µας α�ό τον 
διαγωνιζόµενο εντός της �ροβλε�όµενης �ροθεσµίας των τριών (3) 
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εργασίµων ηµερών. Σε κάθε �ερί�τωση, ωστόσο, η α�ουσία της 
φορολογικής ενηµερότητας στον υ�οφάκελο «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά» �ου έχει υ�οβληθεί µε την ηλεκτρονική 
�ροσφορά της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.. συνε�άγεται τον α�οκλεισµό 
της α�ό την συνέχεια του διαγωνισµού. 

� Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τον ισχυρισµό Β2 δεδοµένου ότι το εν λόγω 
δικαιολογητικό δεν �ροβλέ�εται στην διακήρυξη. 

� Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τον ισχυρισµό Γ1 δεδοµένου ότι µετά α�ό 
έρευνα δια�ιστώθηκε ότι  η εταιρεία GREENFIELD είναι θυγατρική της 
TEN CATE. 

� Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τους ισχυρισµούς Γ2 και Γ3 αφού έλαβε 
υ�όψη την �αράγραφο 3 του άρθρου 46 του Π∆ 60/2007 σύµφωνα µε 
την ο�οία «Ένας οικονοµικός φορέας µ�ορεί, εφόσον �αραστεί ανάγκη και για 
µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην �ερί�τωση αυτή, 
�ρέ�ει να α�οδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης, 
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους �όρους, �αραδείγµατος χάριν µε την 
�ροσκόµιση της δέσµευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του 
οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους �όρους.».  

�  Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τον ισχυρισµό Γ4 δεδοµένου ότι το εν λόγω 
δικαιολογητικό δεν �ροβλέ�εται στην διακήρυξη 

� Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τον ισχυρισµό ∆1 δεδοµένου ότι τα 
δικαιολογητικά �ου �ροσκόµισε η εταιρεία ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS A.T.E. και για το ο�οία �ροβλέ�εται η υ�οχρέωση 
ψηφιακής υ�ογραφής, φέρουν ψηφιακή υ�ογραφή. Κρίνεται ωστόσο ότι 
η ψηφιακή υ�ογραφή στα εν λόγω έγγραφα δεν είναι ορατή, ανήκει 
στον Γεώργιο Ανδριανό�ουλο (Σειριακός αριθµός ψηφιακής 
υ�ογραφής:03 AB 82 43 B0 A3 BC BB 2E AF C7 F5 23 52 8D BC, εκδότης: 
Hellenic Public Administration Issuing CA) και τα στοιχεία αυτής 
µ�ορούν να αναζητηθούν µέσω του signature panel του adobe reader. 

   
Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υ�οβλήθηκε ε�ίσης ένσταση της ΠΑΝΕΛΛΑ 

ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ, η ο�οία υ�οβλήθηκε εµ�ρόθεσµα την 11/02/2015 και 
ώρα 14:53:42, µέσω του συστήµατος και ε�ισυνά�τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 
αρχείου pdf το ο�οίο έφερε ψηφιακή υ�ογραφή. Στην εν λόγω ένσταση αναφέρονται 
τα εξής: 
 

Α Ε�ί της µη α�οδοχής της �ροσφοράς της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η ε�ιτρο�ή διαγωνισµού έσφαλε κατά την 
κρίση της και µη νοµίµως έγινε δεκτή η συµµετοχή της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ενώ έ�ρε�ε να �ροβεί στον α�οκλεισµό της 
�ροσφοράς της, λόγω �αράβασης ουσιωδών όρων της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, 
 

Α1. Η εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ �ροσκόµισε 
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σύστηµα διαχείρισης �οιότητας µε �εδίο εφαρµογής: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & 
ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΠΙΟΥ». 
Το εν λόγω �ιστο�οιητικό ISO:9001:2008 δεν έχει �εδίο εφαρµογής την 
�ροµήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτά�ητα. Ο αθλητικός 
εξο�λισµός είναι διαφορετικό �ροϊόν α�ό τον συνθετικό χλοοτά�ητα, ό�ως 
άλλωστε διαφαίνεται και στο �ιστο�οιητικό ΕΒΕΑ το ο�οίο �ροσκόµισε η εν 
λόγω εταιρεία στην ο�οία το αντικείµενο της ε�ιχείρησης της διαχωρίζεται 
µεταξύ άλλων σε �ροµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα και εξο�λισµό 
γη�έδων. ∆εδοµένου ότι ο εξο�λισµός γη�έδων και ο συνθετικός 
χλοοτά�ητας έχουν διαφορετικό κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) στις ∆ΟΥ, 
ό�ως άλλωστε και διαφορετικό CPV (CPV 39293400-6 Τεχνητός 
χλοοτά�ητας – CPV 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξο�λισµός) το 
�ιστο�οιητικό διασφάλισης �οιότητας για να καλύ�τει τις α�αιτήσεις της 
διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού θα έ�ρε�ε να έχει �εδίο εφαρµογής 
την �ροµήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτά�ητα. 
 Συνε�ώς η �ροσφορά της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
δεν �ληροί τον όρο της διακήρυξης �ου αναφέρεται στο άρθρο Α1 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής �ου είναι ε�ι �οινή α�οκλεισµού, �αράγραφος 
4: «�ιστο�οίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτά�ητα κατά 
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 καθώς και �ιστο�οίηση του �ροµηθευτή 
κατά ISO 9001:2008” 
 

A2. Η εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ �ροσκόµισε 
�ιστο�οιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2008 και σήµα FIFA 
PREFERRED PRODUCER του κατασκευαστικού οίκου του συνθετικού 
χλοοτά�ητα στην αγγλική γλώσσα και οι µεταφράσεις �ου καταθέτει είναι 
ε�ικυρωµένες α�ό δικηγόρο αλλά τα γνήσια �ιστο�οιητικά στην αγγλική 
δεν είναι ε�ικυρωµένα.  
Η κατοχύρωση του δικαιώµατος εκ�όνησης νόµιµων µεταφράσεων α�ό 

τους δικηγόρους �ροκύ�τει, κυρίως, α�ό το άρθρο 53 του κώδικα �ερί 
δικηγόρων και το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ειδικότερα, 
το άρθρο 53 του κώδικα �ερί ∆ικηγόρων (Ν.∆. 3026/195. ΦΕΚ 235 Α’) ορίζει 
ότι  «Μεταφράσεις των εν τη ξένει γλώσση συντεταγµένων εγγράφων, 
γενόµεναι υ�ό ∆ικηγόρου, λαµβάνονται υ�οχρεωτικώς υ�’όψιν, εφόσον 
συνοδεύονται υ�ό του µεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος ε�’αυτού 
χρονολογηµένη και ενυ�όγραφον του µεταφράσαντος δικηγόρου 
βεβαίωσιν, ότι η µετάφρασις αφορά τούτο  το έγγραφο . Αι µεταφράσεις 
ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρον 52». 
Ε�οµένως, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο, οι δικηγόροι, οι 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα µελών των ελληνικών δικηγορικών συλλόγων, 
έχουν το δικαίωµα να µεταφράζουν στην ελληνική (και µόνο) �άσης 
φύσεως έγγραφα, τα ο�οία έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, οι, δε, 

ΑΔΑ: Β50ΥΩ9Μ-ΞΡ6



µεταφράσεις τους λαµβάνονται υ�οχρεωτικώς υ�όψη α�ό τις ελληνικές 
δηµόσιες αρχές, χωρίς να γίνεται έλεγχος �ιστότητας αυτών. 
Ό�ως συνάγεται α�ό τη διάταξη αυτή, οι αρχές δεν ερευνούν την 

ακρίβεια του �εριεχοµένου της µετάφρασης, �ου έχει γίνει α�ό δικηγόρο, 
αλλά οφείλουν, άνευ άλλου τίνος, να α�οδέχονται την �ιστότητα αυτής. 
Ωστόσο, α�αιτείται η τήρηση της διαδικασίας και του τύ�ου �ου ε�ιβάλει η 
ως άνω διάταξη. Ό�ως, µάλιστα, έχει γίνει δεκτό (Α.Π. 1103/1993 ΠοινΧρον 
1993, σελ 832) «σε �ερί�τωση �ου δεν τηρηθούν οι �ιο �άνω διατυ�ώσεις η 
γενόµενη α�ό δικηγόρο µετάφραση στερείται κύρους, �ράγµα �ου 
εξετάζεται και αυτε�αγγέλτως, ως ζήτηµα �ου ενδιαφέρει τη δηµόσια τάξη.» 
Ειδικότερα, για να γίνει δεκτή η µετάφραση του δικηγόρου θα �ρέ�ει: α) να 
συνοδεύεται α�ό ξενόγλωσσο �ρωτότυ�ο ή �ιστό και ακριβές αντίγραφο 
αυτού, νοµίµως ε�ικυρωµένο και β) να υ�άρχει βεβαίωση (του δικηγόρου), 
µε ηµεροµηνία και υ�ογραφή, ότι η µετάφραση αφορά αυτό το 
συγκεκριµένο ξενόγλωσσο έγγραφο. Χωρίς, µάλιστα, τη βεβαίωση αυτή η 
µετάφραση δε λαµβάνεται υ�όψη. 
  

Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ, η 
ε�ιτρο�ή έχει να αναφέρει τα εξής: 

� Η ε�ιτρο�ή δεν α�οδέχεται τον ισχυρισµό Α1 για τους κάτωθι λόγους: 
Σύµφωνα µε την διακήρυξη α�αιτείται η �ροσκόµιση �ιστο�οιητικού του 
οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του και �ιστο�οίηση του 
�ροµηθευτή κατά ISO 9001:2008. Η εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ �ροσκόµισε τα εν λόγω δικαιολογητικά το 
�εριεχόµενο των ο�οίων κρίνεται συναφές µε το �ρος �ροµήθεια είδος. 

� Η ε�ιτρο�ή  α�οδέχεται τον ισχυρισµό Α2 για τους λόγους �ου εκτέθηκαν 
αναλυτικά στην υ�οβληθείσα ένσταση . 
 
Μετά α�ό τα �αρα�άνω και για τους λόγους �ου αναλυτικά αναφέρθηκαν η 
ε�ιτρο�ή διαγωνισµού 
 

εισηγείται οµόφωνα  
 

� την συµµετοχή στο ε!όµενο στάδιο του διαγωνισµού του  
1. ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΙΑΣΩΝΑ  ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ και της  
2.ΠΑΝΕΛΛΑΣ  ΖΗΝΟΒΙΑΣ  ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ  
καθόσον οι �ροσφορές των εν λόγω διαγωνιζοµένων είναι �λήρεις και 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.  

� την α!όρριψη των !ροσφορών :  
1.της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και   
2.της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
δεδοµένου ότι �αρουσιάζουν ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της 
διακήρυξης (�αράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Η ε!ιτρο!ή 
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Μελιάδης Μιλτιάδης Πετρίδης Θωµάς Λαλές Ευστράτιος 
                                                                                                                                                » 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της 
υπηρεσίας 

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

 

���� Την αναβολή του θέµατος για την επόµενη συνεδρίαση, λόγω της 
κατεπείγουσας συνεδρίασης δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για µελέτη του θέµατος 
από τα µέλη της επιτροπής στο να αποφασίσουν ανάλογα. 
         

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