
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 1/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-1-2014 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού του ανοικτού 

τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού παιδικού 

Σταθµού Ν.  Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας».. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 7η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 56/2-
1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 

Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 1ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 76660/19-12-2013 
έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών το οποίο λέει τα εξής: 
  

ΘΕΜΑ: «Εκδίκαση  ένστασης  κατά του πρακτικού  του ανοικτού τακτικού δηµόσιου   
διαγωνισµού προµήθειας εξοπλισµού παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας 
».       

 



 
 

   
  

 

      Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του ανοικτού τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού 
προµήθειας   εξοπλισµού παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας µε την  
υποβληθείσα ένσταση  της συµµετάσχουσας εταιρείας  elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΑΦΜ  997785577) κατά του πρακτικού  Νο1 που αφορά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και 
παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά  . 

 Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η 
οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 6-12-2013 πρακτικού Νο 1 

ανοικτού τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» 

 

Την Παρασκευή, 6 ∆εκεµβρίου 2013, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της 

πληρότητας των δικαιολογητικών του ανοικτού τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» και 

συντάχθηκε το αντίστοιχο πρακτικό. 

 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε: 

α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού του ακόλουθου διαγωνιζόµενου 

και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλε προσφορά:  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ Α,Β,Ζ 

 

β. την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ Β 

3 elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Α 

 

γ. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά τα πακέτα Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η 

δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκε ένσταση της elNiko Furniture 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 

12-12-2013, έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 75231 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

1. «στο φύλλο συµµόρφωσης στην σελίδα 42 από 73, στο προϊόν α/α 17 

έχει µουτζουρωµένη στην σελίδα και ξαναγραµµένη, όπου σύµφωνα µε 

την διακήρυξη και το άρθρο 5.10, οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν 

ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε 



 
 

   
  

 

αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 

τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’αυτήν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.». 

2. «Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι «στο πακέτο Α’ τα είδη 

τα εκµεταλλευόµαστε ολικά και ότι τα προϊόντα είναι διαθέσιµα στο 

εργοστάσιο µας», χωρίς να έχει βεβαιώσεις προµηθευτών, όπως ορίζει 

η διακήρυξη στο άρθρο 7.3.2. για τους κωδικούς προϊόντων 32, 33, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 59, 60, 63. 

3. Στο φύλλο συµµόρφωσης και στο προϊόν α/α 76 η σελίδα 3 παραποµπή 

– αντιστοιχία µε την σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών δεν είναι 

σωστή, καθώς την παρουσιάζει την παραποµπή στη σελίδα 34. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7.3.4. της διακήρυξης, απαραιτήτως, µε ποινή 

αποκλεισµου, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο 

συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά παράγραφο προς 

παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των 

τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις» 

4. Στο είδος α/α 67 δεν έχει φωτογραφία της προέκτασης του γραφείου 

και καθιστά την προσφορά ασαφή το τι προσφέρει, σύµφωνα µε το 

άρθρο της διακήρυξης 7.4. 

5. Όλες οι τιµές του καταλόγου προϊόντων που προσκόµισε είναι 

σβησµένες µε διορθωτικό (blanko), ενώ από το πίσω µέρος της σελίδας 

οι τιµές είναι εµφανείς. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα είδη παγκάκι – 

παιχνιδοθήκη σελίδα 17 τιµή 262,00€, συρταριέρα 25 θέσεων σελίδα 

37 τιµή 852,00 €, ραφιέρα – χαρτονοθήκη σελίδα 55 τιµή 469,00 €. 

Αυτό παρουσιάζεται σε όλες τις σελίδες του καταλόγου.» 

 

Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, η επιτροπή έχει να αναφέρει τα εξής: 

 

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.10 της διακήρυξης προβλέπεται ότι «Οι 

προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 

τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' 

αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.».  Η διόρθωση στη σελίδα 42 

του φύλλου συµµόρφωσης είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα και δεν καθιστά, σε καµία περίπτωση, ασαφή την 

προσφορά κατά την κρίση της επιτροπής. 

2. Στο εδάφιο 7.3.2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι «Στη περίπτωση που 

ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου 

της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή 

µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα 

αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή 



 
 

   
  

 

υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.». Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. 

ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναφέρει «ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της εταιρίας 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ, δηλώνω ότι τα προϊόντα των 

εταιρειών που δηλώνουµε στο πακέτο Α. Προµήθεια εξοπλισµού 

επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού τα εκµεταλλευόµαστε ολικά. 

Επίσης όλα αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιµα στο εργοστάσιο µας.». 

Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση υποβλήθηκε και για τα πακέτα Β και Ζ. 

Το περιεχόµενο των προαναφερόµενων υπεύθυνων δηλώσεων είναι 

σύµφωνο µε τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο 7.3.2 της διακήρυξης. 

3. Σύµφωνα µε το εδάφιο 7.3.4. της διακήρυξης προβλέπεται ότι 

«Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να 

συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα 

απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση 

σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και 

τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα 

πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές 

που θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς 

τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.». Η 

εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ προσκόµισε φύλλο 

συµµόρφωσης στο οποίο απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε 

την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 

προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου 

απαιτείται. Η προσφορά δεν απαντά µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε 

κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία. Στο 

προϊόν µε α/α/ 76 «Ντουλαπάκι χαµηλό» η παραποµπή αναφέρει: 

«Τεχνικές προδιαγραφές σελ. 3 – Κατάλογος ένθετο σελ. 4». Είναι 

γεγονός ότι στις τεχνικές προδιαγραφές που προσκόµισε η εταιρεία 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ, το εν λόγω προϊόν παρουσιάζεται 

στη σελίδα 34. Με βάση τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο 7.3.4. της 

διακήρυξης και το γεγονός ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτό 

µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις 

όρους προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της προσφοράς. 

4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.4. της διακήρυξης προβλέπεται ότι: 

«Στην οικονοµική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων και 

µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που 

προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της 

διακήρυξης.». Στις τεχνικές προδιαγραφές που προσκόµισε η εταιρεία 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ, η αρίθµηση και οι ονοµασίες των 

ειδών που προσφέρονται είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της 

διακήρυξης. Ειδικότερα, όσον αφορά το προϊόν µε α/α 67 «Προέκταση 

γραφείου», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι είναι 

κατασκευής του εργοστασίου του διαγωνιζόµενου και υπάρχει 

παραποµπή στο ένθετο καταλόγου Camelino 2012 – 2013 (Σελίδα 503). 

Στο ένθετο καταλόγου και στη σελίδα 503 υπάρχει φωτογραφία της 

προέκτασης του γραφείου. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 7.4. της διακήρυξης και το γεγονός ότι το προσφερόµενο 

προϊόν είναι αποδεκτό µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές ουσιώδεις όρους προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισµού της προσφοράς. 



 
 

   
  

 

5. Σύµφωνα µε το εδάφιο 7.3.1. της διακήρυξης αναφέρεται:«Λεπτοµερή 

Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα 

prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους.». Σύµφωνα µε το εν 

λόγω εδάφιο συνάγεται ότι η προσκόµιση του καταλόγου προβλέπεται 

για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών του προσφερόµενου είδους 

και δεν αποτελεί µέρος της οικονοµικής προσφοράς. ∆ιάφορα σηµεία 

του καταλόγου που προσκόµισε η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η 

ΑΒΕΕ είναι σβησµένες µε διορθωτικό και σε καµιά περίπτωση δεν 

εµφανίζονται τιµές των προϊόντων . Με βάση τα όσα αναφέρονται στο 

εδάφιο 7.3.1. της διακήρυξης και το γεγονός ότι ο κατάλογος που 

προσκόµισε  η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ επαληθεύει 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών προκύπτει ότι 

δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της προσφοράς. 

 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 

 

εισηγείται οµόφωνα  
 

την απόρριψη των ενστάσεων της elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 

Η επιτροπή 

Μελιάδης Μιλτιάδης Ελευθεριάδης Μιχαήλ Λαλές Ευστράτιος 
 

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το πρακτικό του διαγωνισµού και κάλεσε τα 
µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 6η ∆εκεµβρίου 2013, 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 

339/2013 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για να διενεργήσει τον πρόχειρο 

ανοικτό διαγωνισµό για την  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης 

∆ήµου ∆ράµας» όπως ορίζεται στην 68631/13-11-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης, 

 

2) Ελευθεριάδης Μιχαήλ και 

 

3) Λαλές Ευστράτιος 



 
 

   
  

 

 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας η 

ακόλουθη προσφορά: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ Β 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο 

προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ Α,Β,Ζ 

3 elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Α 

 

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 αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 

στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 

βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 

µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι δύο εκ των 

διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στη διακήρυξη. 

Η εταιρεία Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ: 

• Υπέβαλλε προσφορά (ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς) µόνο σε ένα (1) πρωτότυπο σε 

αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.6. της διακήρυξης.  

• Προσκόµισε πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο 

δεν προκύπτει συνάφεια του ειδικού επαγγέλµατός της εταιρείας προς 

τα  προµηθευόµενα είδη.  

• ∆εν προσκόµισε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα εδάφια 

7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4, και 7.3.5. της διακήρυξης.  

• Προσκόµισε απλή δήλωση σχετικά µε τον κύκλο εργασιών σε αντίθεση 

µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.2.2. της διακήρυξης: «Αντίγραφο 

του ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή 

αποσπασµάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.». Επιπλέον, δεν προσκόµισε, 

όπως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο της διακήρυξης, υπεύθυνη 

δήλωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που αφορά ειδικότερα 

το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του 

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

• Οι παραδόσεις που αναφέρονται στον κατάλογο παραδοτέων δεν 

αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.2.3. 

της διακήρυξης. 



 
 

   
  

 

Η εταιρεία elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: 

• Προσκόµισε το υπ’αρίθµ. 5884/2-12-2013 πιστοποιητικό του 

Γραµµατέα του Πρωτοδικείου ∆ράµας σύµφωνα µε το οποίο: «∆εν 

χορηγείται πιστοποιητικό από την Υπηρεσία µας περί θέσεως σε 

εκκαθάριση ή διαδικασία εκδόσεως απόφασης εκκαθάρισης επειδή δεν 

τηρούνται αντίστοιχα βιβλία». Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1.  

«Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» της διακήρυξης 

προβλέπεται ότι «Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου.». Σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο της διακήρυξης 

προβλέπεται ότι στον υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει 

να περιλαµβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά: 

«…Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία».  

• Προσκόµισε την υπ’αρίθµ 566/28-2-2013 βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενηµερότητας σύµφωνα µε την οποία «Βεβαιώνεται ότι ο παραπάνω 

είναι ασφαλιστικά ενήµερος (αποκλειστικά για θεώρηση 

φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων ή 

επιτηδευµατιών).». ∆εν χορηγείται δηλαδή η εν λόγω βεβαίωση για 

συµµετοχή  σε διαγωνισµό. 

• Σύµφωνα µε το εδάφιο 7.2.2 της διακήρυξης προβλέπεται η 

υποχρέωση προσκόµισης: «Αντίγραφο του ισολογισµού της 

επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή αποσπασµάτων αυτών ή 

Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, κατά µέσο όρο ετησίως ίσο µε το προϋπολογισµό της 

διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του κύκλου εργασιών 

της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις 

προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε 

το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την 

έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, 

εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστηµα αυτό.». Ο διαγωνιζόµενος υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση όσον 

αφορά τον τζίρο του 2013, ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2012 (για 

την δεύτερη εταιρική χρήση) και δεν προσκόµισε ισολογισµό για την 

πρώτη εταιρική χρήση.   

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι η προσφορά που είναι πλήρης και σύµφωνη µε 

τους όρους της διακήρυξης είναι του κάτωθι διαγωνιζόµενου: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ Α,Β,Ζ 



 
 

   
  

 

 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι 

προσφορές 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 Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ Β 

3 elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Α 

 

                Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για τον διαγωνιζόµενο του οποίου η 

προσφορά κρίθηκε αποδεκτή θα αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα 

κοινοποιηθεί σε αυτόν 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 του ακόλουθου διαγωνιζόµενου 

και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλε προσφορά:  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ Α,Β,Ζ 

 

β. την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Α.και ∆. ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ Β 

3 elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Α 

 

γ. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά τα πακέτα Γ, ∆, Ε, ΣΤ και Η 

δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 

Η επιτροπή 

Μελιάδης Μιλτιάδης Ελευθεριάδης Μιχαήλ Λαλές Ευστράτιος 
 



 
 

   
  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
παραπάνω 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

  

1. Εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής διαγωνισµού. 
 
2. Απορρίπτει την ένσταση  της συµµετάσχουσας εταιρείας  elNiko 

Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ κατά του πρακτικού  
Νο1 που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και των 
τεχνικών προδιαγραφών για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά 
παραπάνω. 

 
      3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας, 
 

 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


