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ΘΕΜΑ 37
ο
: Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/25-07-2014 της  

            επαναληπτικής ανοικτής δηµοπρασίας για την << Προµήθεια  

            εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας >>. 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 18η του µηνός Αυγούστου και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 43098/12-8-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ΠΕΝΤΕ (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

           Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ                          Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Χλιάρα Παναγιώτα 
 

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

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 37ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 43132/12-08-2014 έγγραφο της  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα 
εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/25-07-2014 της επαναληπτικής ανοικτής 
δηµοπρασίας για την «Προµήθειας εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» 

       

      Σας υποβάλλουµε τον φάκελο της επαναληπτικής ανοικτής δηµοπρασίας για την 

«Προµήθειας εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» µε την  υποβληθείσα 

ένσταση  της συµµετάσχουσας εταιρείας  CAMELino – Γαβριήλ Β Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.  

(ΑΦΜ  094185929) κατά του πρακτικού  Νο1 που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 



συµµετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και παρακαλούµε να αποφασίσετε 

σχετικά. 

 Στη συνέχεια σας διαβάζω την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία 

έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Επί της  ένστασης που υποβλήθηκε κατά του από 25-07-2014 πρακτικού Νο 1 της 

επαναληπτικής ανοικτής δηµοπρασίας για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού 

Σταθµού Ν. Κρώµνης ∆ήµου ∆ράµας» 

 
Την Παρασκευή , 25 Ιουλίου 2014, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της πληρότητας των 
δικαιολογητικών της επαναληπτικής ανοικτής δηµοπρασίας  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 των  ακόλουθων  διαγωνιζόµενων  
και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν  προσφορά:  

 

Αριθµός 

φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 

elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Α 

3 Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.  Ζ 

 

β. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ η 

οποία συµµετείχε στα πακέτα Α,Β και Ζ, δεδοµένου ότι παρουσιάζει ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του 
ΕΚΠΟΤΑ): 

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  εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ Β. 

ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 01-08-2014, έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 41626 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 
1. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Β. 

ΤΕΚΤΕΡΙΔΗ ΑΒΕΕ: 

Το άρθρο 7.3.2 της υπ’ αριθµ. 34263 σχετικής διακήρυξης απαιτεί: … «… υπεύθυνη δήλωση 

θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικούς προϊόντος, επί της οποίας θα 

αναγράφεται ότι έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή…» 

Η εταιρία µας ως εταιρία η οποία εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα τις µονάδες κατασκευής των 

τελικών προϊόντων των εταιριών που προσφέρει, (είναι ο άµεσος εισαγωγέας) σας προσκόµισε 

υπεύθυνη δήλωση της νόµιµης εκπροσώπου της η οποία δηλώνει ότι αποδέχεται έναντι σας τη 

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της σε αυτή. 



Τονίζουµε ότι η εταιρία µας είναι αντιπρόσωπος όλων των εταιριών που δηλώνουµε στην 

Ελλάδα, εισάγει απευθείας τα προϊόντα τους και τα εκµεταλλεύεται και δεν υπάρχει κανένας 

ενδιάµεσος προµηθευτής. Προς απόδειξη των παραπάνω έχουµε τη δυνατότητα να σας 

προσκοµίσουµε αντίγραφα τιµολογίων από όλες αυτές τις εταιρίες προκειµένου να διαπιστώσετε 

ότι η εταιρία µας είναι αυτή που εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα τα προϊόντα των εταιριών που 

δηλώνει στην προσφορά της. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση του άρθρου 7.3.2 της σχετικής διακήρυξης 

υπερκαλύπτεται από την προσκόµιση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της εταιρίας µας. 

Θα θέλαµε επίσης να σας αναφέρουµε ότι το περιεχόµενο της αντίστοιχης δήλωσης του 

προηγούµενου διαγωνισµού που δεν αποδέχτηκε η Επιτροπή του Άρθρου 152 ήταν διαφορετικό 

από αυτό του τρέχοντος διαγωνισµού και συγκεκριµένα η τότε δήλωση ανέφερε: «δηλώνω ότι τα 

προϊόντα των εταιριών που δηλώνουµε στο πακέτο Α Προµήθεια Εξοπλισµού Επίπλωσης και 

Παιδαγωγικού υλικού τα εκµεταλλευόµαστε ολικά. Επίσης όλα αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιµα 

στο εργοστάσιό µας».  

Είναι προφανές ότι η επιτροπή αρχικά παρερµήνευσε το περιεχόµενο της δήλωσης του άρθρου 

7.3.2 που σας προσκοµίσαµε.  Στην πραγµατικότητα όµως η δήλωση της εταιρίας µας έχει 

ακριβώς το περιεχόµενο του άρθρου 7.3.2 της διακήρυξης και υπερκαλύπτει την απαίτηση αυτή.  

 

2. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ µε την επωνυµία 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το πακέτο Α’: 

 

Α) Το άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης αναφέρει:  

«Λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου 

αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς 

την ταυτότητα του προσφερόµενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται 

αοριστία της προφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά 

κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής 

β. Κατασκευαστικός – Προµηθευτικός Οίκος 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου…» 

 

Επίσης το άρθρο 1.4 της ίδιας διακήρυξης αναφέρει:.. 

«Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη 

συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται µονοσήµαντα 

στο Παράρτηµα Α’. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόµατα την 

απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου». 

 

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της  εταιρίας elNiko – 

Furniture ΑΒΕΕ στο πακέτο Α’ προσέφερε µεταξύ άλλων και προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν 

ουσιώδης αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής µελέτης.  

Κάποια από τα προσφερόµενα είδης της εν λόγω εταιρίας  δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της διακήρυξής σας διότι  δεν επαληθεύονται  τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπως απαιτεί  το 

άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριµένα: 

 



Α) Όσον αφορά το είδος 5 Παγκάκια η διακήρυξη απαιτεί: «…Το παγκάκι  θα  φέρει και  

µαξιλάρι  επενδυµένο  µε αποσπώµενο για  πλύση  ύφασµα άριστης ποιότητας και αντοχής σε 

χρώµατα λαχανί, φούξια και µπλέ.»  Όπως φαίνεται στο προσφερόµενο  παγκάκι της  εταιρίας 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ  δεν  υπάρχει   το  µαξιλάρι  αυτό.   Ως  εκ τούτου  το προϊόν  αυτό δεν   
καλύπτει  τις  απαιτήσεις της διακήρυξής  σας  και  είναι  εκτός προδιαγραφών. 

Β) Όσον αφορά το είδος 6 Κρεµάστρες τοίχου η διακήρυξη απαιτεί: «… Τα κρεµαστάρια είναι 

διπλά τεµάχια 10 σε απόσταση µεταξύ τους 15 εκ., µεταλλικά απεριόριστης αντοχής. Θα υπάρχει 

θήκη για τη φωτογραφία του νηπίου.»  Το προϊόν που προσφέρει η εταιρία elNiko – Furniture 

ΑΒΕΕ  φέρει 6 αντί για 10 διπλά κρεµαστάρια και επιπλέον δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχουν 

θέσεις για φωτογραφίες.  Ως εκ τούτου το προϊόν αυτό είναι εκτός προδιαγραφών διότι δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Γ) Όσον αφορά το είδος 9 Συρταριέρα 30 θέσεων µε ράφια η  διακήρυξή σας  απαιτεί:   «…  Θα 

έχει 30 ατοµικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι 

διακοσµηµένα µε κυµατιστό λουκάκι χαραγµένο σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Τα 

συρτάρια θα φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το 

µοντάρισµα των συρταριών γίνεται µε οδοντωτά – µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για 

απεριόριστη αντοχή.  Επίσης θα έχει 3 κυλιόµενα συρτάρια στο κάτω µέρος µε παιδικές 

παραστάσεις (π.χ. ζωάκια κλπ). ...».  Το προϊόν που προσφέρει η εταιρία elNiko – Furniture 

ΑΒΕΕ φαίνεται να έχει ουσιώδης αποκλίσεις από τις απαιτήσεις τις διακήρυξης και 

συγκεκριµένα α) τα συρτάρια δεν είναι διακοσµηµένα µε το κυµατιστό λουκάκι το οποίο πρέπει 

να είναι χαραγµένο β) δεν φαίνεται να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα γ) η συρταριέρα δεν έχει 3 

κυλιόµενα συρτάρια στο κάτω µέρος της. Ως εκ τούτου είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών. 

 

∆) Όσον αφορά το είδος 15 Παιχνιδοθήκη 6 κουτιά η διακήρυξη απαιτεί: «..Θα περιλαµβάνει 6 

jumbo πλαστικά παιχνιδόκουτα…». Το προϊόν που προσέφερε η εταιρία elNiko – Furniture 

ΑΒΕΕ είναι εκτός προδιαγραφών διότι φέρει 4 πλαστικά κουτιά και όχι 6 όπως απαιτεί η σχετική 

µελέτη καθώς επίσης φέρει και επιπλέον ράφια τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά στη µελέτη.  

 

Ε) Όσον αφορά το είδος 17 Γωνιά ζωγραφικής η διακήρυξης απαιτεί: «…Η γωνιά ζωγραφικής θα 

περιλαµβάνει: … Σειρά από είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, υλικά για διάφορες κατασκευές 

σε διάφορα µεγέθη και χρώµατα και ποιότητα κατ΄ επιλογή. Θα περιλαµβάνει 10 τεµάχια από 

κάθε είδος όπως ρολό χαρτί ζωγραφικής διαστάσεων 0,50χ25 µέτρα., σετ ξυλοµπογιές, σετ 

µαρκαδόρους, σετ κηροµπογιές, σετ πλαστελίνες, σετ τέµπερες, σετ πινέλα κλπ».  

Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό (γωνιά ζωγραφικής) παραπέµπει µόνο σε 

καβαλέτο ξύλινο. Για τα υπόλοιπα είδης ζωγραφικής και χειροτεχνίας δεν υπάρχει καµία 

παραποµπή, κανένας κωδικός και κανένας τύπος προσφερόµενου προϊόντος.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται για τα είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι όλα αυτά τα είδη της ζωγραφικής και χειροτεχνίας 

περιλαµβάνονται στη γωνιά ζωγραφικής εφόσον δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένους 

κωδικούς.  

 

ΣΤ) Όσον αφορά το είδος 24 Κλειδοθήκη η διακήρυξή σας απαιτεί: «…Έχει 12 µεταλλικά 

γαντζάκια για το κρέµασµα των κλειδιών, πάνω από το καθένα έχει χαραγµένη ετικετοθήκη για 

αυτοκόλλητη ετικέτα». Η προσφερόµενη κλειδοθήκη από την εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ 

δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση της µελέτης διότι φαίνεται να φέρει µόνο 3 µεταλλικά 



γαντζάκια και καθόλου χαραγµένη ετικετοθήκη για αυτοκόλλητες ετικέτες. Ως εκ τούτου το 

είδος θα πρέπει να απορριφθεί. 

 

Ζ) Όσον αφορά το είδος 27 Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 4όροφο η σχετική διακήρυξη 

απαιτεί: «…Περιλαµβάνει εξοπλισµό: 4 µπάρες ισορροπίας, 4 µπάλες ρυθµικής, 4 στεφάνια 35 

εκ., 4 στεφάνια 65 εκ., 4 ράβδους 35 εκ., 4 ράβδους 70 εκ., 8 τούβλα στήριξης, 8 µισά τούβλα 

στήριξης,4 κρίκους,4 σχοινάκια, 4 σχοινάκια διαδροµών, 4 τουβλάκια διαδροµών, 4 κορίνες 

ξύλινες, 4 σακουλάκια ισορροπίας, σετ 6 ζευγάρια πατούσες και παλάµες από ανθεκτικό 

εύκαµπτο αντιολισθητικό πλαστικό υλικό, καθώς επίσης και συνδετικά (σετ 24)». Η εταιρία 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό (Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 4όροφο) 

παραπέµπει µόνο σε τρόλεϊ. Για τα υπόλοιπα είδη ψυχοκινητικής που πρέπει να περιλαµβάνει το 

εν λόγω τρόλεϊ δεν υπάρχει καµία παραποµπή και κανένας κωδικός ή  τύπος προσφερόµενου 

προϊόντος όπως όφειλε.   

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο τρόλεϊ ψυχοκινητικής. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι όλα αυτά τα είδη της ψυχοκινητικής περιλαµβάνονται 

στο τρόλεϊ εφόσον δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένους κωδικούς προϊόντων.  

 

Η) Όσον αφορά το είδος 29 Κουκλοθέατρο – κούκλες η διακήρυξή σας απαιτεί: «…Το 

κουκλοθέατρο συνοδεύεται από 10 σετ κούκλες κουκλοθεάτρου (των 6-10 τεµ.) το κάθε σετ, 

διαφόρων θεµάτων  κατασκευασµένες από ύφασµα και ανθεκτικό πλαστικό µε φιγούρες 

διαφόρων επαγγελµάτων, ζώων κτλ». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό 

(Κουκλοθέατρο - κούκλες) παραπέµπει µόνο σε κουκλοθέατρο. Για τα υπόλοιπα είδη που 

απαιτούνται και πρέπει να περιλαµβάνονται  δεν υπάρχει καµία παραποµπή και κανένας κωδικός 

ή  τύπος προσφερόµενου προϊόντος όπως όφειλε.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο κουκλοθέατρο. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι κούκλες περιλαµβάνονται στο τρόλεϊ εφόσον δεν 

παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένα προϊόντα.  

 

Θ) Όσον αφορά το είδος 43 Φορτηγά, η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ ενώ φαίνεται στη 

φωτογραφία του προϊόντος που παραπέµπει φορτηγό της εταιρίας Little tikes (είναι εµφανές το 

σήµα της Little tikes πάνω στο φορτηγό) δηλώνει ότι το κατασκευάζει η ίδια.  Ως εκ τούτου η 

δήλωση αυτή της εν λόγω εταιρίας είναι ψευδής και δίνει ψευδή και αόριστα στοιχεία ως προς 

την ταυτότητα του προϊόντος όπως ρητά απαιτεί το άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης.  

 

Ι) Όσον αφορά το είδος 47 Τρόλεϊ δραµατοποίησης η σχετική διακήρυξη απαιτεί: 

«…Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 

φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. … Το κάτω µέρος της κατασκευής (και 

στις δύο πλευρές) είναι διακοσµηµένο µε διάφορες παραστάσεις, χαραγµένες σε ηλεκτρονικό 

µηχάνηµα ακριβείας». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό προσφέρει απλό 

τρόλεϊ  στο φυσικό χρώµα του ξύλου το οποίο δεν φέρει πουθενά να φέρει χρωµατιστή 

διακόσµηση και διακόσµηση µε διάφορες παραστάσεις χαραγµένες πάνω σε αυτό. Ως εκ τούτου 

δεν πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής µελέτης και είναι εκτός προδιαγραφών.  

 

Ια) Όσον αφορά το είδος 48 Πινακάκια εργασιών η σχετική διακήρυξη απαιτεί: «…. Οι πλευρές 

του θα είναι χρωµατιστές και διακοσµηµένο µε παιδικές παραστάσεις».  Η εταιρία elNiko – 

Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά παραπέµπει σε πινακάκια εργασιών που δεν είναι 



διακοσµηµένα µε παιδικές παραστάσεις. Ως εκ τούτου δεν πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής 

µελέτης και είναι εκτός προδιαγραφών.  

 

Ιβ) Όσον αφορά το είδος 62 Γωνία µουσικής µε µουσικά όργανα η διακήρυξή σας απαιτεί: 

«…Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο 

φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες σχήµατος µουσικής νότας». Η εταιρία 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά παραπέµπει σε γωνία µουσικής η οποία 

δεν φαίνεται να πληροί την απαίτηση της διακήρυξής σας για την ύπαρξη χρωµατιστών 

λεπτοµερειών σε σχήµα µουσικής νότας». Ως εκ τούτου είναι εκτός προδιαγραφών.  

 

Επιπλέον η σχετική διακήρυξη απαιτεί: «…Το σετ των µουσικών οργάνων θα περιλαµβάνει: 1 

µεταλλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 τύµπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταµπουρίνο, 1 ζεύγος µαράκες ξύλινες, 1 

φλογέρα, 1 ξύστρα ξύλινη, 1 µουσικό κρόταλο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρµόνικα, 2 καστανιέτες µε 

λαβή, 1 ζευγος κουδουνάκια αστραγάλου, 1 ζεύγος κύβδαλα δαχτύλων, 1 κύβδαλο λαβής, 2 

κουδουνάκια δερµάτινα, 1 λαβή µε κουδουνάκια». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το 

προϊόν αυτό (Γωνία µουσικής µε µουσικά όργανα) παραπέµπει µόνο σε έπιπλο µουσική γωνιά. 

Για τα υπόλοιπα είδη που απαιτούνται πρέπει να περιλαµβάνονται  (µουσικά όργανα) δεν 

υπάρχει καµία παραποµπή και κανένας κωδικός ή  τύπος προσφερόµενου προϊόντος όπως όφειλε.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο κουκλοθέατρο. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα µουσικά όργανα περιλαµβάνονται στη γωνία 

µουσικής εφόσον δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένα προϊόντα.  

 

Ιγ) Όσον αφορά το είδος 68 Συρταριέρα η διακήρυξή σας απαιτεί:  «…Θα έχει δύο ντουλάπια και 

τρία συρτάρια στην µέση». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ αντί για την παραπάνω διάταξη 

στη συρταριέρα προσέφερε έπιπλο µε 3 συρτάρια στη µία του πλευρά και 1 ντουλάπι στην άλλη. 

Ως εκ τούτου δεν πληροί την απαίτηση της διακήρυξης, είναι εκτός προδιαγραφών και πρέπει να 

απορριφθεί.  

 

Ιδ) Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει ότι όλα τα προσφερόµενα είδη είναι κατασκευής 

της εταιρίας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ. 

Ψευδώς όµως, διότι η ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ κατασκευάζει έπιπλα ξύλινα και µεταλλικά και σίγουρα δεν 

είναι σε θέση να κατασκευάσει µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές, κηροµπογιές, τέµπερες, πλαστελίνες, 

χαρτί ζωγραφικής, πλαστικά παχνίδια, µουσικά όργανα, πλαστικά είδη γυµναστικής, παιχνίδια 

κήπου και άλλα τέτοια είδη.  

 

Ιε) Τέλος γενικότερα η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά παραπέµπει 

σε «ενδεικτικές φωτογραφίες» όπως αναφέρει. Το άρθρο 7.3.1 όµως της σχετικής διακήρυξης 

απαιτεί παραποµπή σε συγκεκριµένα προϊόντα και όχι «ενδεικτικά» τα οποία να πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές και θα επαληθεύουν τις τεχνικές προδιαγραφές.  Παράβαση του όρου 

αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και θα πρέπει να απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

3. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ µε την επωνυµία 

ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  για το πακέτο Ζ’: 

 



Α) Όσον αφορά το είδος 2 Παιχνίδι αυλής διπλό κέντρο δραστηριοτήτων η εταιρία Παναϊρλής 

∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει όσον αφορά την προέλευση και την ταυτότητα του 

προσφερόµενου προϊόντος τα κάτωθι:  

Χώρα προέλευσης:  Αµερική  

Κατασκευαστής – προµηθευτής: εταιρία Merryland Park (η οποία εδρεύει στον Βόλο).  

Επίσης προσκοµίζει την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.3.2 της εταιρίας Merryland Park για 

την αποδοχή της εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας.  

 

Για όλα τα παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

Το προϊόν έχει πράγµατι προέλευση την Αµερική αλλά κατασκευαστής είναι η εταιρία STEP2 

και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε στο link: http://www.step2.com/c/Kids-Toys/Climbers-

Slides.  

Η εταιρία Merryland Park που εδρεύει στον Βόλο είναι η προµηθεύτρια (εισαγωγέας) της οποίας 

την δήλωση του άρθρου 7.3.2 ως εταιρία που εκµεταλλεύεται το προϊόν αυτό στην Ελλάδα 

κάνετε αποδεκτή στο διαγωνισµό ενώ στην ίδια αντίστοιχη περίπτωση του δικού µας φακέλου, 

την δήλωση από εµάς (ως εταιρία που εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα τα προϊόντα που 

προσφέρουµε) την απορρίπτετε.  

 

Β) Όσον αφορά το είδος 3 Αµµοδόχος µε τραπεζάκι και κάθισµα η εταιρία Παναϊρλής ∆ηµήτριος 

& ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει όσον αφορά την προέλευση και την ταυτότητα του προσφερόµενου 

προϊόντος τα κάτωθι:  

Χώρα προέλευσης:  Αµερική  

Κατασκευαστής – προµηθευτής: εταιρία Merryland Park (η οποία εδρεύει στον Βόλο).  

Επίσης προσκοµίζει την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.3.2 της εταιρίας Merryland Park για 

την αποδοχή της εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας.  

 

Για όλα τα παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

Το προϊόν έχει πράγµατι προέλευση την Αµερική αλλά κατασκευαστής είναι η εταιρία STEP2 

και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε στο link: http://search.step2.com/search#w=7889.  

Η εταιρία Merryland Park που εδρεύει στον Βόλο είναι η προµηθεύτρια (εισαγωγέας) της οποίας 

την δήλωση του άρθρου 7.3.2 ως εταιρία που εκµεταλλεύεται το προϊόν αυτό στην Ελλάδα 

κάνετε αποδεκτή στο διαγωνισµό ενώ στην ίδια αντίστοιχη περίπτωση του δικού µας φακέλου, 

την δήλωση από εµάς (ως εταιρία που εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα τα προϊόντα που 

προσφέρουµε) την απορρίπτετε.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρία Παναϊρλής ∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ δεν δήλωσε τον 

Κατασκευαστικό – Προµηθευτικό οίκο  όπως απαιτεί το άρθρο 7.3.2 της διακήρυξής σας. Ενώ 

χρησιµοποίησε τους κωδικούς της STEP2 και τις φωτογραφίες, ανέφερε ως προµηθευτή την 

MERRYLAND PARK. 

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι δηµιουργείται αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερόµενου είδους (όσον αφορά τα είδη 2 και 3 της οµάδας Ζ’. 

 

Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας  ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ABEE,  

        η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει να  αναφέρει τα εξής: 

 

 
1. Στο εδάφιο 7.3.2 της διακήρυξης αναφέρεται 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 για το 

Πακέτο Α   στην  οποία αναφέρει «ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της εταιρίας 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ, δηλώνω ότι τα προϊόντα του πακέτου Α, τα οποία δεν 

είναι κατασκευής του εργοστασίου µας, τα εισάγουµε από διάφορα εργοστάσια του 

εξωτερικού.  Η εταιρεία µας εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τις µονάδες κατασκευής των 

τελικών προϊόντων των παρακάτω  εργοστασίων (τα οποία δηλώνονται και αναφέρονται  

στις υπεύθυνες δηλώσεις ) και ως εκ τούτου αποδεχόµαστε την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

προµήθειας (Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού Ν.Κρώµνης ∆ράµας – Πακέτο Α, 

σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία µας .  

Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση υποβλήθηκε και για το  Πακέτο  Ζ.  

Συνεπώς είναι προδήλως φανερό ότι η ανωτέρω εταιρεία εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα 

τις µονάδες κατασκευής των προϊόντων των εταιρειών µε την ιδιότητα της εισαγωγικής 

εταιρείας, όπως η ίδια αναφέρει στην ένστασή της  και δεν καλύπτει την υποχρέωση 

βάσει του ανωτέρου άρθρου της διακήρυξης που ήταν να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση 

θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της µονάδος κατασκευής του τελικού προϊόντος.   

Εξ άλλου η προσφυγή της εν λόγω εταιρείας στην Επιτροπή του Άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της απόφασης 1346/31-1-2014 του Γενικού Γραµµατέα της  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µε την οποία έγινε δεκτή, εν µέρει, 

η από 22-01-2014 εµπρόθεσµη προσφυγή της εταιρείας  elNiko Furniture ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ και ακυρώθηκε η υπ’ αριθµ. 1/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας του αρχικού διαγωνισµού της 06 

∆εκεµβρίου 2013  , δεν έτυχε θετικής εξέλιξης καθόσον µε την αριθµ. πρωτ. 73/03-04-

2014 απόφασή της,  η εν λόγω Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ABEE , η οποία αναφερόταν στην συγκεκριµένη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.3.2 της διακήρυξης  µε το σκεπτικό που αναπτύχθηκε 

από τη Επιτροπή.  

Η άποψη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ότι η εν λόγω  απόρριψη της προσφυγής της 

εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ στον αρχικό διαγωνισµό  από την 

Επιτροπή του Άρθρου 152 του Ν. 3462  , προέκυψε καθόσον έγινε πλήρως κατανοητό 

ότι η εταιρεία  στα συγκεκριµένα είδη λειτουργεί σαν  εισαγωγική εταιρεία και όχι σαν 

κατασκευαστική  και θεώρησε η επιτροπή του άρθρου 152   ότι η ιδιότητα της αυτή δεν 

καλύπτει τον όρο του άρθρου 7.3.2 της διακήρυξης  καθόσον δεν διασφαλίζονται τα 

συµφέροντα του ∆ήµου ∆ράµας.  

 

2. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ µε την 

επωνυµία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ 

για το πακέτο Α και συγκεκριµένα για το άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης που 

αναφέρεται στη «Λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη 

από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του προσφερόµενου είδους.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου 

αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 



προσφέρεται µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσφερόµενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται 

ότι συνεπάγεται αοριστία της προφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα 

στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής 

β. Κατασκευαστικός – Προµηθευτικός Οίκος 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου…»  

η άποψη της Επιτροπής διαγωνισµού είναι ότι στον φάκελο της προσφοράς και στον 

κατάλογο που προσκοµίσθηκε αναφέρονται όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά 

που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισµού και οι κωδικοί που αναφέρει  η εταιρεία στην 

ένστασή της  

 

Όσον αφορά το σηµείο της ένστασης που αναφέρεται στα προϊόντα της εταιρείας  elNiko 

– Furniture ΑΒΕΕ, τα οποία παρουσιάζουν ουσιώδης αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής µελέτης και συγκεκριµένα σε κάποια  από τα 

προσφερόµενα είδης της εν λόγω εταιρίας τα οποία  δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της διακήρυξής σας διότι  δεν επαληθεύονται  τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπως 

απαιτεί  το άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης , η άποψη της επιτροπής αναλυτικά 

και σε όλα τα σηµεία είναι  : 

 

Α) Όσον αφορά το είδος 5 - Παγκάκια η διακήρυξη απαιτεί: «…Το παγκάκι  θα  φέρει 

και  µαξιλάρι  επενδυµένο  µε αποσπώµενο για  πλύση  ύφασµα άριστης ποιότητας και 

αντοχής σε χρώµατα λαχανί, φούξια και µπλε.»  Όπως φαίνεται στο προσφερόµενο  

παγκάκι της  εταιρίας elNiko – Furniture ΑΒΕΕ  δεν  υπάρχει   το  µαξιλάρι  αυτό.   Ως  

εκ τούτου  το προϊόν  αυτό δεν   καλύπτει  τις  απαιτήσεις της διακήρυξής  σας  και  είναι  
εκτός προδιαγραφών. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει 

γραπτώς στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του 

είδους. Επίσης µε υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν 

λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε 

τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξής  σας. 

Επίσης, στην σελίδα 6 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι υπάρχει µαξιλάρι στην έδρα µε αποσπώµενο ύφασµα. 

 

Β) Όσον αφορά το είδος 6 - Κρεµάστρες τοίχου η διακήρυξη απαιτεί: «… Τα 

κρεµαστάρια είναι διπλά τεµάχια 10 σε απόσταση µεταξύ τους 15 εκ., µεταλλικά 

απεριόριστης αντοχής. Θα υπάρχει θήκη για τη φωτογραφία του νηπίου.» Το προϊόν που 

προσφέρει η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ  φέρει 6 αντί για 10 διπλά κρεµαστάρια 

και επιπλέον δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχουν θέσεις για φωτογραφίες.  Ως εκ τούτου 

το προϊόν αυτό είναι εκτός προδιαγραφών διότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 



Η άποψη της επιτροπής  είναι  ότι σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β των προδιαγραφών 

του Πακέτου Α σελ.41 της διακήρυξης  Α/Α 6 τα κρεµαστάρια είναι διπλά και κατά 

ελάχιστο τεµάχιά  9  και όχι 10 όπως ισχυρίζεται στην ένσταση η εν λόγω εταιρεία.   

Η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς στην τεχνική προσφορά της 

όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε υπεύθυνη δήλωση 

αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία µας 

όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας. 

Επίσης, στην σελίδα 6 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι υπάρχει θήκη για την φωτογραφία του νηπίου και ότι κατασκευάζεται 

σε διαφορετικές διαστάσεις και σχέδια σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. 

 

Γ)  Όσον αφορά το είδος 9 - Συρταριέρα 30 θέσεων µε ράφια η  διακήρυξή σας  

απαιτεί:   «…  Θα έχει 30 ατοµικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των 

νηπίων τα οποία είναι διακοσµηµένα µε κυµατιστό λουκάκι χαραγµένο σε ηλεκτρονικό 

µηχάνηµα ακριβείας. Τα συρτάρια θα φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα (για να ξεχωρίζει 

κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το µοντάρισµα των συρταριών γίνεται µε οδοντωτά – 

µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή.  Επίσης θα έχει 3 

κυλιόµενα συρτάρια στο κάτω µέρος µε παιδικές παραστάσεις (π.χ. ζωάκια κλπ). ...».  Το 

προϊόν που προσφέρει η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ φαίνεται να έχει ουσιώδης 

αποκλίσεις από τις απαιτήσεις τις διακήρυξης και συγκεκριµένα α) τα συρτάρια δεν είναι 

διακοσµηµένα µε το κυµατιστό λουκάκι το οποίο πρέπει να είναι χαραγµένο β) δεν 

φαίνεται να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα γ) η συρταριέρα δεν έχει 3 κυλιόµενα 

συρτάρια στο κάτω µέρος της. Ως εκ τούτου είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko - Furniture ΑΒΕΕΑ δηλώνει 

γραπτώς στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους.  

Επίσης µε υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω 

διαγωνισµού στην εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις 

διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.   

 

∆) Όσον αφορά το είδος 15 - Παιχνιδοθήκη 6 κουτιά η διακήρυξη απαιτεί: «..Θα 

περιλαµβάνει 6 jumbo πλαστικά παιχνιδόκουτα…». Το προϊόν που προσέφερε η εταιρία 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ είναι εκτός προδιαγραφών διότι φέρει 4 πλαστικά κουτιά και 

όχι 6 όπως απαιτεί η σχετική µελέτη καθώς επίσης φέρει και επιπλέον ράφια τα οποία 

δεν αναφέρονται πουθενά στη µελέτη.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει 

γραπτώς στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του 

είδους. Επίσης µε υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν 

λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα 

µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.   
Επίσης, στην σελίδα 9 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι αποτελείται  από 6 jumbo πλαστικά παιχνιδόκουτα. 

 



 

Ε) Όσον αφορά το είδος 17 - Γωνιά ζωγραφικής η διακήρυξης απαιτεί: «…Η γωνιά 

ζωγραφικής θα περιλαµβάνει: … Σειρά από είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, υλικά για 

διάφορες κατασκευές σε διάφορα µεγέθη και χρώµατα και ποιότητα κατ΄ επιλογή. Θα 

περιλαµβάνει 10 τεµάχια από κάθε είδος όπως ρολό χαρτί ζωγραφικής διαστάσεων 

0,50χ25 µέτρα., σετ ξυλοµπογιές, σετ µαρκαδόρους, σετ κηροµπογιές, σετ πλαστελίνες, 

σετ τέµπερες, σετ πινέλα κλπ».  

Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό (γωνιά ζωγραφικής) παραπέµπει 

µόνο σε καβαλέτο ξύλινο. Για τα υπόλοιπα είδης ζωγραφικής και χειροτεχνίας δεν 

υπάρχει καµία παραποµπή, κανένας κωδικός και κανένας τύπος προσφερόµενου 

προϊόντος.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται για τα είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι όλα αυτά τα είδη της ζωγραφικής και 

χειροτεχνίας περιλαµβάνονται στη γωνιά ζωγραφικής εφόσον δεν παραπέµπει η 

προσφορά σε συγκεκριµένους κωδικούς.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Επίσης, στην σελίδα 10 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι υπάρχει σετ ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ρολά ζωγραφικής, 

ξυλοµπογιές, µαρκαδόρους, κηροµπογιές, πλαστελίνες, τέµπερες, πινέλα και ότι είναι 

διπλής όψεως για την απασχόληση τεσσάρων νηπίων.    

Σε ότι αφορά ξεχωριστούς κωδικούς των εν µέρει ειδών του είδους 17 (είδη ζωγραφικής, 

είδη χειροτεχνίας), η άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν απαιτούνται σύµφωνα µε το 

άρθρο 7.3.1γ των όρων της διακήρυξης αλλά πρέπει να αναφέρεται  ένας ενιαίος τύπος ή 

µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου  

 

ΣΤ) Όσον αφορά το είδος 24 - Κλειδοθήκη η διακήρυξή σας απαιτεί: «…Έχει 12 

µεταλλικά γαντζάκια για το κρέµασµα των κλειδιών, πάνω από το καθένα έχει 

χαραγµένη ετικετοθήκη για αυτοκόλλητη ετικέτα». Η προσφερόµενη κλειδοθήκη από 

την εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση της µελέτης 

διότι φαίνεται να φέρει µόνο 3 µεταλλικά γαντζάκια και καθόλου χαραγµένη 

ετικετοθήκη για αυτοκόλλητες ετικέτες. Ως εκ τούτου το είδος θα πρέπει να απορριφθεί. 

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει 

γραπτώς στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του 

είδους. Επίσης µε υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν 

λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα 

µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξής  σας. 
 



Ζ) Όσον αφορά το είδος 27 - Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 4όροφο η σχετική 

διακήρυξη απαιτεί: «…Περιλαµβάνει εξοπλισµό: 4 µπάρες ισορροπίας, 4 µπάλες 

ρυθµικής, 4 στεφάνια 35 εκ., 4 στεφάνια 65 εκ., 4 ράβδους 35 εκ., 4 ράβδους 70 εκ., 8 

τούβλα στήριξης, 8 µισά τούβλα στήριξης,4 κρίκους,4 σχοινάκια, 4 σχοινάκια 

διαδροµών, 4 τουβλάκια διαδροµών, 4 κορύνες ξύλινες, 4 σακουλάκια ισορροπίας, σετ 6 

ζευγάρια πατούσες και παλάµες από ανθεκτικό εύκαµπτο αντιολισθητικό πλαστικό 

υλικό, καθώς επίσης και συνδετικά (σετ 24)». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το 

προϊόν αυτό (Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 4όροφο) παραπέµπει µόνο σε τρόλεϊ. 

Για τα υπόλοιπα είδη ψυχοκινητικής που πρέπει να περιλαµβάνει το εν λόγω τρόλεϊ δεν 

υπάρχει καµία παραποµπή και κανένας κωδικός ή  τύπος προσφερόµενου προϊόντος 

όπως όφειλε.   

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο τρόλεϊ ψυχοκινητικής. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι όλα αυτά τα είδη της ψυχοκινητικής 

περιλαµβάνονται στο τρόλεϊ εφόσον δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένους 

κωδικούς προϊόντων.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας. 

Επίσης, στην σελίδα 13 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι στο τρόλεϊ περιλαµβάνεται και εξοπλισµός οργάνων. 

Σε ότι αφορά ξεχωριστούς κωδικούς των εν µέρει ειδών του είδους 27 (µπάρες 

ισορροπίας, µπάλες ρυθµικής, στεφάνια ……..), η άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν 

απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7.3.1γ των όρων της διακήρυξης αλλά πρέπει να 

αναφέρεται  ένας ενιαίος τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου  

 

Η) Όσον αφορά το είδος 29 - Κουκλοθέατρο – κούκλες η διακήρυξή σας απαιτεί: «…Το 

κουκλοθέατρο συνοδεύεται από 10 σετ κούκλες κουκλοθεάτρου (των 6-10 τεµ.) το κάθε 

σετ, διαφόρων θεµάτων  κατασκευασµένες από ύφασµα και ανθεκτικό πλαστικό µε 

φιγούρες διαφόρων επαγγελµάτων, ζώων κτλ». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για 

το προϊόν αυτό (Κουκλοθέατρο - κούκλες) παραπέµπει µόνο σε κουκλοθέατρο. Για τα 

υπόλοιπα είδη που απαιτούνται και πρέπει να περιλαµβάνονται  δεν υπάρχει καµία 

παραποµπή και κανένας κωδικός ή  τύπος προσφερόµενου προϊόντος όπως όφειλε.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο κουκλοθέατρο. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι κούκλες περιλαµβάνονται στο τρόλεϊ εφόσον 

δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένα προϊόντα.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.   



Σε ότι αφορά ξεχωριστούς κωδικούς των εν µέρει ειδών του είδους 29 (σετ από 

κούκλες), η άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7.3.1γ 

των όρων της διακήρυξης αλλά πρέπει να αναφέρεται  ένας ενιαίος τύπος ή µοντέλο 

προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου  

 

Θ) Όσον αφορά το είδος 43 - Φορτηγά, η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ ενώ 

φαίνεται στη φωτογραφία του προϊόντος που παραπέµπει φορτηγό της εταιρίας Little 

tikes (είναι εµφανές το σήµα της Little tikes πάνω στο φορτηγό) δηλώνει ότι το 

κατασκευάζει η ίδια.  Ως εκ τούτου η δήλωση αυτή της εν λόγω εταιρίας είναι ψευδής 

και δίνει ψευδή και αόριστα στοιχεία ως προς την ταυτότητα του προϊόντος όπως ρητά 

απαιτεί το άρθρο 7.3.1 της σχετικής διακήρυξης.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ, µε υπεύθυνη δήλωση της 

δηλώνει ότι θα κατασκευάσει όλα τα είδη του Πακέτου Α για λογαριασµό της εταιρείας 

elNiko – Furniture ΑΒΕΕ σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

ανωτέρω εταιρεία, συµπεριλαµβανόµενου το είδος 43 –φορτηγά.  Σε ότι αφορά το σήµα 

Little tikes, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν µπόρεσε να διακρίνει τι αναγράφεται στην 

ετικέτα  πάνω στα εικονιζόµενα οχήµατα. 

 

Ι) Όσον αφορά το είδος 47 - Τρόλεϊ δραµατοποίησης η σχετική διακήρυξη απαιτεί: 

«…Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο 

στο φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. … Το κάτω µέρος της 

κατασκευής (και στις δύο πλευρές) είναι διακοσµηµένο µε διάφορες παραστάσεις, 

χαραγµένες σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ 

για το προϊόν αυτό προσφέρει απλό τρόλεϊ  στο φυσικό χρώµα του ξύλου το οποίο δεν 

φέρει πουθενά να φέρει χρωµατιστή διακόσµηση  µε διάφορες παραστάσεις χαραγµένες 

πάνω σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής µελέτης και είναι 

εκτός προδιαγραφών.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Επίσης, στην σελίδα 19 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι στο τρόλεϊ  περιλαµβάνεται καθρέπτης ασφαλείας σε σχήµα οβάλ 

,κρεµάστρες µπαούλο στο πάνω µέρος , βέργα για κρέµασµα ρούχων καθώς και ρόδες 

για εύκολη µεταφορά. 

 

Ια) Όσον αφορά το είδος 48 - Πινακάκια εργασιών η σχετική διακήρυξη απαιτεί: «…. 

Οι πλευρές του θα είναι χρωµατιστές και διακοσµηµένο µε παιδικές παραστάσεις».  Η 

εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά παραπέµπει σε πινακάκια 

εργασιών που δεν είναι διακοσµηµένα µε παιδικές παραστάσεις. Ως εκ τούτου δεν 

πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής µελέτης και είναι εκτός προδιαγραφών.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 



Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης, µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.   

 

Ιβ) Όσον αφορά το είδος 62 - Γωνία µουσικής µε µουσικά όργανα η διακήρυξή σας 

απαιτεί: «…Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, 

λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες σχήµατος 

µουσικής νότας». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά 

παραπέµπει σε γωνία µουσικής η οποία δεν φαίνεται να πληροί την απαίτηση της 

διακήρυξής σας για την ύπαρξη χρωµατιστών λεπτοµερειών σε σχήµα µουσικής νότας». 

Ως εκ τούτου είναι εκτός προδιαγραφών.  

Επιπλέον η σχετική διακήρυξη απαιτεί: «…Το σετ των µουσικών οργάνων θα 

περιλαµβάνει: 1 µεταλλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 τύµπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταµπουρίνο, 1 

ζεύγος µαράκες ξύλινες, 1 φλογέρα, 1 ξύστρα ξύλινη, 1 µουσικό κρόταλο, 2 τρίγωνα, 1 

φυσαρµόνικα, 2 καστανιέτες µε λαβή, 1 ζευγος κουδουνάκια αστραγάλου, 1 ζεύγος 

κύβδαλα δαχτύλων, 1 κύβδαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερµάτινα, 1 λαβή µε 

κουδουνάκια». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ για το προϊόν αυτό (Γωνία µουσικής 

µε µουσικά όργανα) παραπέµπει µόνο σε έπιπλο µουσική γωνιά. Για τα υπόλοιπα είδη 

που απαιτούνται πρέπει να περιλαµβάνονται  (µουσικά όργανα) δεν υπάρχει καµία 

παραποµπή και κανένας κωδικός ή  τύπος προσφερόµενου προϊόντος όπως όφειλε.  

Έτσι προκύπτει αοριστία της προσφοράς διότι δεν προκύπτουν από πουθενά οι τύποι των 

προϊόντων που προσφέρονται και περιλαµβάνονται στο κουκλοθέατρο. 

Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα µουσικά όργανα περιλαµβάνονται στη γωνία 

µουσικής εφόσον δεν παραπέµπει η προσφορά σε συγκεκριµένα προϊόντα.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.  

Επίσης, στην σελίδα 23 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι στη γωνία µουσικής περιλαµβάνονται και είκοσι µουσικά όργανα και 

ενδεικτικά απεικονίζει τα τέσσερα από τα είκοσι. 

Σε ότι αφορά ξεχωριστούς κωδικούς των εν µέρει ειδών του είδους 62 (µεταλλόφωνο, 

κιθάρα κτλ), η άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 

7.3.1γ των όρων της διακήρυξης αλλά πρέπει να αναφέρεται  ένας ενιαίος τύπος ή 

µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου  

 

Ιγ) Όσον αφορά το είδος 68 - Συρταριέρα η διακήρυξή σας απαιτεί:  «…Θα έχει δύο 

ντουλάπια και τρία συρτάρια στην µέση». Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ αντί για 

την παραπάνω διάταξη στη συρταριέρα προσέφερε έπιπλο µε 3 συρτάρια στη µία του 

πλευρά και 1 ντουλάπι στην άλλη. Ως εκ τούτου δεν πληροί την απαίτηση της 

διακήρυξης, είναι εκτός προδιαγραφών και πρέπει να απορριφθεί.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 



Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς 

στην τεχνική προσφορά της όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του είδους. Επίσης µε 

υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην 

εταιρεία µας όλα τα είδη θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξής  σας.   

Επίσης, στην σελίδα 25 του καταλόγου της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ 

αναγράφεται ότι η συρταριέρα θα  έχει δύο ντουλάπια και τρία συρτάρια στην µέση. 

 

Ιδ) Η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει ότι όλα τα προσφερόµενα είδη είναι 

κατασκευής της εταιρίας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ. 

Ψευδώς όµως, διότι η ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ κατασκευάζει έπιπλα ξύλινα και µεταλλικά και 

σίγουρα δεν είναι σε θέση να κατασκευάσει µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές, κηροµπογιές, 

τέµπερες, πλαστελίνες, χαρτί ζωγραφικής, πλαστικά παιχνίδια, µουσικά όργανα, 

πλαστικά είδη γυµναστικής, παιχνίδια κήπου και άλλα τέτοια είδη.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Σύµφωνα µετ το άρθρο 7.3.2 των όρων της διακήρυξης «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 α 

αποδοχή.» Η εταιρεία  ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ, µε υπεύθυνη δήλωση της δηλώνει ότι θα 

κατασκευάσει όλα τα είδη (78 είδη) του Πακέτου Α για λογαριασµό της εταιρείας elNiko 

– Furniture ΑΒΕΕ σε περίπτωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην ανωτέρω 

εταιρεία.   

 

Ιε) Τέλος γενικότερα η εταιρία elNiko – Furniture ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά 

παραπέµπει σε «ενδεικτικές φωτογραφίες» όπως αναφέρει. Το άρθρο 7.3.1 όµως της 

σχετικής διακήρυξης απαιτεί παραποµπή σε συγκεκριµένα προϊόντα και όχι «ενδεικτικά» 

τα οποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και θα επαληθεύουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της 

προσφοράς και θα πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Σε ότι αφορά το άρθρο 7.3.1 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού πρέπει να 

υπάρχει «Λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα 

prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόµενους είδους. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου 

αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσφερόµενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι 

συνεπάγεται αοριστία της προφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην 

τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής 

β. Κατασκευαστικός – Προµηθευτικός Οίκος 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου…»  



η άποψη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι:  

Η εταιρεία  elNiko Furniture ΑΒΕΕ δηλώνει γραπτώς, µε σφραγίδα και υπογραφή, στην 

τεχνική προσφορά της λεπτοµερή περιγραφή όλων των ζητούµενων χαρακτηριστικών 

των ειδών του Πακέτου Α.  Επίσης, µε υπεύθυνη δήλωση αναφέρει σε περίπτωση 

κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία µας όλα τα είδη θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξής.   

   Συµπερασµατικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι στους καταλόγους  της εταιρείας 

ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ, στους οποίους αναφέρεται στην σελίδα 4 ολογράφως  «ότι η κατασκευή 

θα γίνει σε διαστάσεις και σχέδιο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης»  και αποτυπώνεται αυτή η εγγύηση µε χαρακτηριστικό ειδικό σύµβολο 

(τέσσερα βέλη διαφορετικού χρώµατος) ότι ναι µεν µερικές απεικονίσεις  των ειδών στον 

κατάλογο του Πακέτου Α είναι ενδεικτικές καθόσον η εταιρεία είναι κατασκευαστική 

και όχι εµπορική αλλά οι υπεύθυνες δηλώσεις της συµµετάσχουσας εταιρείας και της 

κατασκευάστριας καλύπτουν πλήρως της απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης.  

 

3. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ µε την 

επωνυµία ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  για το πακέτο Ζ’: 

 

Α) Όσον αφορά το είδος 2 - Παιχνίδι αυλής διπλό κέντρο δραστηριοτήτων η εταιρία 

Παναϊρλής ∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει όσον αφορά την προέλευση και την ταυτότητα 

του προσφερόµενου προϊόντος τα κάτωθι:  

Χώρα προέλευσης:  Αµερική  

Κατασκευαστής – προµηθευτής: εταιρία Merryland Park (η οποία εδρεύει στον Βόλο).  

Επίσης προσκοµίζει την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.3.2 της εταιρίας Merryland 

Park για την αποδοχή της εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας.  

  Για όλα τα παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

Το προϊόν έχει πράγµατι προέλευση την Αµερική αλλά κατασκευαστής είναι η εταιρία 

STEP2 και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε στο link: http://www.step2.com/c/Kids-

Toys/Climbers-Slides.  

Η εταιρία Merryland Park που εδρεύει στον Βόλο είναι η προµηθεύτρια (εισαγωγέας) της 

οποίας την δήλωση του άρθρου 7.3.2 ως εταιρία που εκµεταλλεύεται το προϊόν αυτό 

στην Ελλάδα κάνετε αποδεκτή στο διαγωνισµό ενώ στην ίδια αντίστοιχη περίπτωση του 

δικού µας φακέλου, την δήλωση από εµάς (ως εταιρία που εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα 

τα προϊόντα που προσφέρουµε) την απορρίπτετε.  

 

Β) Όσον αφορά το είδος 3 Αµµοδόχος µε τραπεζάκι και κάθισµα η εταιρία Παναϊρλής 

∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει όσον αφορά την προέλευση και την ταυτότητα του 

προσφερόµενου προϊόντος τα κάτωθι:  

Χώρα προέλευσης:  Αµερική  

Κατασκευαστής – προµηθευτής: εταιρία Merryland Park (η οποία εδρεύει στον Βόλο).  

Επίσης προσκοµίζει την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7.3.2 της εταιρίας Merryland 

Park για την αποδοχή της εκτέλεσης της συγκεκριµένης προµήθειας.  

Για όλα τα παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

Το προϊόν έχει πράγµατι προέλευση την Αµερική αλλά κατασκευαστής είναι η εταιρία 

STEP2 και αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε στο link: 

http://search.step2.com/search#w=7889.  



Η εταιρία Merryland Park που εδρεύει στον Βόλο είναι η προµηθεύτρια (εισαγωγέας) της 

οποίας την δήλωση του άρθρου 7.3.2 ως εταιρία που εκµεταλλεύεται το προϊόν αυτό 

στην Ελλάδα κάνετε αποδεκτή στο διαγωνισµό ενώ στην ίδια αντίστοιχη περίπτωση του 

δικού µας φακέλου, την δήλωση από εµάς (ως εταιρία που εκµεταλλεύεται στην Ελλάδα 

τα προϊόντα που προσφέρουµε) την απορρίπτετε.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρία Παναϊρλής ∆ηµήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν 

δήλωσε τον Κατασκευαστικό – Προµηθευτικό οίκο  όπως απαιτεί το άρθρο 7.3.2 της 

διακήρυξής σας. Ενώ χρησιµοποίησε τους κωδικούς της STEP2 και τις φωτογραφίες, 

ανέφερε ως προµηθευτή την MERRYLAND PARK. 

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι δηµιουργείται αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερόµενου είδους (όσον αφορά τα είδη 2 και 3 της οµάδας Ζ’). 

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

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 Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 

προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση του κυρίου Παντελή Παπαεµµανουηλίδη όπου ο 

αναφερόµενος δηλώνει «Ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης  Merryland Park στην 

οποία ανήκω η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος µε α/α 2 -Παιχνίδη αυλής 2πλο κέντρο δραστηριοτήτων και δωδικό 

προµηθευτή 8023 και α/α 3 –Αµµοδόχος µε τραπεζάκι και οµπρέλα και κωδικό 

προµηθευτή 7889 αποδέχοµαι την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή Παναϊρλής ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. υπέρ 

του οποίου έγινε η αποδοχή για το υποέργο ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού 

σταθµού Νέας Κρώµνης ∆ράµας». 

   Συνεπώς καλύπτει πλήρως την απαίτηση 7.3.2 της διακήρυξης  

 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 

                                         εισηγείται οµόφωνα  

την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ για τους 
λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 

Η επιτροπή 

Ελένη Βουλγαρίδου Γεώργιος Πετσάνης Μιχαήλ Ελευθεριάδης 
 

 

 Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έλαβε 
υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 

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

 
1. την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η ΑΒΕΕ για 
τους λόγους που εκτέθηκαν στην εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
 



2. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των  διαγωνιζόµενων   για 
τα πακέτα Α και Ζ για τα οποία υπέβαλαν  προσφορά. 
 
3. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά τα πακέτα Γ, ∆, Ε, ΣΤ και 
Η δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 
 
4. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας   . 
 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 531/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


