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µήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» 

 

     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 17ης Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 60343/12-11-2014 
γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό 
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 9 
µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Μουρβετίδης Μιχαηλ 
3. Ηλιάδη Νικόλαο 
4. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
5. Σολάκη Άγγελο 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
7. Χαραλαµπίδη Ανδρέα 
8. Ζαχαριάδη Παύλο 
9. Ηλιόπουλος Στέργιος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

Ουδείς 

Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
 

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευθέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 

Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.   
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Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα, της εκδίκασης  ένστασης  κατά  του 
πρακτικού  του  δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
ΚΗΦΗ», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο θέµα για λήψη 
απόφασης.  

 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 60495 / 13 -11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του  
∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 
            «Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια  Εξοπλισµού ΚΗΦΗ», µε  κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, που 

περιλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού καθώς και τις υποβληθείσες 

ενστάσεις των εταιρειών ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. (ΑΦΜ 082899566) και ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΦΜ 

997783154)  κατά του πρακτικού  που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 

καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από 20-10-2014 πρακτικού Νο 1 του δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια εξοπλισµού ΚΗΦΗ» 
 

Την ∆ευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2014, �ραγµατο�οιήθηκε ο έλεγχος της �ληρότητας των 
δικαιολογητικών του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξο�λισµού 
ΚΗΦΗ» και συντάχθηκε το αντίστοιχο �ρακτικό. 

Η ε�ιτρο�ή, σύµφωνα µε το ανωτέρω �ρακτικό, εισηγήθηκε: 
 

α. τη συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζόµενων και 
για τα �ακέτα για τα ο�οία υ�έβαλαν �ροσφορά:  
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 
1 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. ∆ 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Α, Β 

3 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Γ 
 

β. την α�όρριψη των �ροσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 
�αρουσιάζουν ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης (�αράγραφος 4, του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Α 

2 ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε. Α 

3 ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Α 

4 ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. Γ 
 

γ.     Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά το Πακέτο Ε  (Εξο�λισµός 

κουζίνας-φαγητού) και Πακέτο ΣΤ (Ηλεκτρικές Συσκευές) δεδοµένου ότι δεν υ�οβλήθηκε 

καµία �ροσφορά. 
 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υ�οβλήθηκε ένσταση της εταιρείας  ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε., 
η ο�οία υ�οβλήθηκε εµ�ρόθεσµα την 04-11-2014, έλαβε αριθµό �ρωτοκόλλου 58424 και της 
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εταιρείας ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. η ο�οία και αυτή υ�οβλήθηκε εµ�ρόθεσµα και έλαβε αριθµό 
�ρωτοκόλλου 58422.   
 

Κατά του �ρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. αναφέρει τα εξής:  
« …..Ο λόγος α�ορρίψεως της �ροσφοράς µας σύµφωνα µε το �ρακτικό της 

20-10-2014 είναι η �ροσκόµιση ανυ�όγραφου φύλλου συµµόρφωσης (σχετικό 
δικαιολογητικό Νο11) �ου συµ�εριλαµβάνει τρία διαφορετικά είδη: µία µ�ανιέρα 
PARKER και δύο διαφορετικούς µηχανισµούς, το BOLERO και το SARA LITE . 
Συνεχίζοντας ισχυρίζεται η εν λόγω εταιρεία «…στη διακήρυξη του διαγωνισµού 
∆ΕΝ ζητείται σε  κανένα σηµείο  η υ�ογραφή των εν λόγω εγγράφων και δεν υ�άρχει 
όρος ε�ί �οινή α�οκλεισµού, ό�ου να ζητούνται το φύλλο συµµόρφωσης και η 
τεχνική �εριγραφή να είναι υ�ογεγραµµένα ούτε και �ροκύ�τει α�ό κά�οια σχετική 
νοµοθεσία. Ε�ι�λέον στην υ�εύθυνη δήλωση �ου συνόδευε τον κυρίως φάκελο και 
την ο�οία υ�ογράφουµε, αναφέρουµε ότι συµµορφωνόµαστε µε του όρους της 
διακήρυξης και ότι καταθέτουµε φύλλο συµµόρφωσης µε αναλυτικές �εριγραφές στα 
prospectus  και στα εγχειρίδια χρήσης και τεχνική �εριγραφή των �ροσφεροµένων 
ειδών». 
 

Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.  η Ε�ιτρο�ή έχει να αναφέρει 
τα εξής: 

• Η πρακτική επί των διαγωνισµών  θεωρεί αυτονόητη την υπογραφή και σφράγιση 

οπουδήποτε εγγράφου ή υπεύθυνης δήλωσης προσκοµίζεται στον φάκελο του 

διαγωνισµού. Συνεπώς µια τέτοιας µορφής δέσµευση, όπως είναι το φύλλο 

συµµόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών  θεωρείται αυτονόητο ότι 

πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από υπογραφή και σφραγίδα, ειδάλλως θεωρείται 

έγγραφο µη έχον ουδεµία  ισχύ, άρα µη υπάρχον. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι 

ότι όλοι οι λοιποί συµµετέχοντες κατέθεσαν φύλλο συµµόρφωσης υπογεγραµµένο και 

σφραγισµένο.  
 

Κατά του �ρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. αναφέρει τα εξής:  
«1. σύµφωνα µε την διακήρυξή σας, άρθρο 11 αποκτήσαµε το τεύχος του διαγωνισµού 

από την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας όπως το προβλέπει και η διακήρυξη. 

2. το άρθρο 4 παράγραφος 4 της διακήρυξής σας,  στα δικαιολογητικά συµµετοχής 

ζητάει να προσκοµίσουµε ασφαλιστική ενηµερότητα την οποία και καταθέσαµε στον 

φάκελό µας (σελίδες  9-10) και όχι φορολογική ενηµερότητα όπως αναφέρεται στο 

πρακτικό σας.  

3. το άρθρο 4 παράγραφος 3 της διακήρυξής  σας στα δικαιολογητικά συµµετοχής 

ζητάει να προσκοµίσουµε: πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

εκκαθάριση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Ακριβώς αυτό που ζητάτε σας καταθέσαµε στον φάκελό µας 

(σελίδες 7-8) (πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ). 

4. Το άρθρο 4 παράγραφος 15 της διακήρυξης σας στα δικαιολογητικά συµµετοχής 

ζητάει, να προσκοµίσουµε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή µε δέσµευσή του για 

προµήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιµετώπιση των αναγκών Service 

(για όσα είδη απαιτείται) για τουλάχιστον 5 έτη, σηµειώνεται ότι η διαδικασία τεχνικής 

υποστήριξης πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001.  Aκριβώς αυτό που ζητάτε 

σας καταθέσαµε στον φάκελό µας, υπεύθυνη δήλωση τόπου καταγωγής στις σελίδες 

19-20, υπεύθυνη δήλωση ανταλλακτικών και  Service στις σελίδες 31-36 και 

πιστοποιητικό ISO της εταιρείας µας στις σελίδες 21-22. 
   

Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε., η Ε�ιτρο�ή έχει να αναφέρει 
τα εξής: 
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•  Η διακήρυξη ανέφερε σαφώς στο άρθρο 11 ότι τα τεύχη �αρέχονται µέσα 
σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες α�ό τη λήψη της σχετικής αίτησης, για να 
έχει η υ�ηρεσία τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων για ενηµέρωση και 
�αροχή συµ�ληρωµατικών στοιχείων. Και αυτό έ�ραξαν οι υ�όλοι�οι 
διαγωνιζόµενοι. Σε εφαρµογή αυτού α�εστάλη η υ�΄ αριθµ. 656/2014 
α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής, η ο�οία αναρτήθηκε και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου  µε την ο�οία συµ�ληρώθηκε η α�αίτηση  της 
διακήρυξης για �ροσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας  και την ο�οία 
�ροσκόµισαν όλοι οι διαγωνιζόµενοι. Σε κάθε �ερί�τωση η εταιρεία δεν 
�αρακολούθησε ως όφειλε την εξέλιξη του διαγωνισµού και δεν ε�έδειξε 
το ανάλογο ενδιαφέρον για την ορθή συµ�λήρωση του φακέλου.  

• Για το τρίτο σηµείο της ένστασης η εταιρεία  �ροσκόµισε µεν όλα  τα 
δικαιολογητικά �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ.3 του άρθρου 4 της 
διακήρυξης, ό�ως ισχυρίζεται στην ένστασή της,  εκτός όµως α�ό το 
δικαιολογητικό  «�ιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  
α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν τελούν  …………ή άλλη α�όφαση 
αναγκαστικής εκκαθάρισης».  Συνε�ώς α�ό το �ιστο�οιητικό 
�ρωτοδικείου �ου �ροσκοµίσθηκε και του ΓΕΜΗ δεν �ροκύ�τει ότι η 
εταιρεία δεν  τελεί υ�ό καθεστώς,   άλλης α�όφαση αναγκαστικής 
εκκαθάρισης. 

• Για το τέταρτο σηµείο της ένστασης ναι µεν �ροσκοµίσθηκε υ�εύθυνη 
δήλωση για �αροχή ανταλλακτικών και τεχνικής υ�οστήριξης  α�ό την 
εταιρεία αλλά δεν αναφέρεται στην υ�εύθυνη δήλωση ότι η τεχνική 
υ�οστήριξη �ου θα �αρέχει η ίδια η εταιρεία θα είναι �ιστο�οιηµένη κατά 
ISO 9001. 

          
                                       Μετά τα �αρα�άνω η ε�ιτρο�ή διαγωνισµού, 

                               εισηγείται οµόφωνα  
την α�όρριψη της ένστασης της  εταιρείας ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. καθώς και της εταιρείας  
ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.,  για τους λόγους �ου εκτέθηκαν αναλυτικά �αρα�άνω. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 

∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 

«Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα την 20η Οκτωβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 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 114/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, για να διενεργήσει τον δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή για την  «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ» όπως ορίζεται στην  50319/2014 

διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της ε�ιτρο�ής ήταν �αρόντες: 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

2) Καρακασίδου Αλεξάνδρα και 

3) Λαλές Ευστράτιος 

Μέχρι την �ροηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ�οβολής των �ροσφορών 

�εριήλθε στην Υ�ηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας οι ακόλουθες τρεις (3) 

�ροσφορές: 
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Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. Γ 

2 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. ∆ 

3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Α 
 

Η ε�ιτρο�ή άρχισε την �αραλαβή των φακέλων �ροσφορών. Κατατέθηκαν τέσσερεις  

(4) �ροσφορές α�ό τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους �ροµηθευτές: 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

4 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Γ 

5 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Α, Β 

6 ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε. Α 

7 ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Α 
 

Μετά τη λήξη της �ροθεσµίας �αραλαβής των �ροσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

δεν µ�ορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη �ροσφορά και άρχισε η διαδικασία της 

α�οσφράγισης. 

Αρχικά η Ε�ιτρο�ή, �αρουσία των διαγωνιζοµένων, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία 

της �ροσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.�). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα 

α�αιτούµενα α�ό τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα ο�οία µονογράφησαν και 

σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Ε�ιτρο�ή �ροχώρησε στον έλεγχο της 

�ληρότητας των δικαιολογητικών και δια�ίστωσε ότι τέσσερις εκ των διαγωνιζόµενων δεν 

υ�έβαλαν �λήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 
 

1. Η εταιρεία ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: (Πακέτο Α) 

• δεν υ�έβαλλε αίτηση χορήγησης τεύχους ό�ως ορίζει το άρθρο 11 της διακήρυξης 

«Τα τεύχη 
αρέχονται µέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες α
ό τη λήψη της σχετικής 

αίτησης» 

• δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 4 του άρθρο 4 φορολογική ενηµέρωση 

«Πιστο
οιητικό 
ου εκδίδεται α
ό αρµόδια κατά 
ερί
τωση αρχή α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει 

ότι είναι ενήµεροι ως 
ρος τις ………….. φορολογικές υ
οχρεώσεις τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ………». 

• δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 3 του άρθρου 4  της διακήρυξης 

«Πιστο
οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι 

δεν τελούν  υ
ό ……….ή άλλη α�όφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ……….» 

• δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 15 του άρθρου 4 της διακήρυξης υ�εύθυνη 

δήλωση του �ροµηθευτή µε την ο�οία να �ιστο�οιεί  την τεχνική υ�οστήριξη 

κατά ISO 9001.  
 

2. Η εταιρεία ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε.: (Πακέτο Α) 

• δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 3 του άρθρου 4  της διακήρυξης 

«Πιστο
οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α
ό το ο
οίο να 
ροκύ
τει ότι 

δεν τελούν  υ�ό …… εκκαθάριση, ……… ή άλλη α�όφαση αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ………..» 
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• δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 15 του άρθρου 4 της διακήρυξης υ�εύθυνη 

δήλωση του �ροµηθευτή µε την ο�οία να �ιστο�οιεί  την τεχνική υ�οστήριξη 

κατά ISO 9001.  

• στο φύλλο συµµόρφωσης, �ου α�οτελεί µέρος της �ροσφοράς σύµφωνα µε το 

άρθρου 13 της διακήρυξης «Για την αξιολόγηση των 
ροσφορών λαµβάνονται υ
όψη 

κυρίως - η συµφωνία της 
ροσφοράς 
ρος τους όρους και τις τεχνικές 
ροδιαγραφές της 

διακήρυξης» η διαγωνιζόµενη εταιρεία: 

α. δεν δήλωσε  στα είδη α/α 1 (Κάθισµα ξύλινο µε ε�ενδεδυµένη έδρα), α/α 2  

(Τρα�έζι ξύλινο µε τέσσερα �όδια  --  95 x 95 x 75), α/α 3 (Τρα�έζι ξύλινο µε 

τέσσερα �όδια  --  180 x 90 x 75) ότι οι κόλλες και τα βερνίκια �ου θα 

χρησιµο�οιηθούν θα είναι µη τοξικά ό�ως ορίζουν οι �ροδιαγραφές 

εξο�λισµού  (σελίδα 20 και 21 της διακήρυξης) «Οι κόλλες και τα βερνίκια 
ου 

θα χρησιµο
οιηθούν θα  είναι άριστης 
οιότητας και µη τοξικά.» 

 β.  δεν δήλωσε στο είδος α/α 27 (Ερµάριο µελαµίνης κλειστό µε �όρτες    200 x 

250 x 80) ότι «Η ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α
ό την ε
άνω 


λευρά της βάσης.».  (σελίδα 37) 
 

3.  Η εταιρεία ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: (Πακέτο Α) 

   *   δεν �ροσκόµισε σύµφωνα µε την �αρ. 11 του άρθρου 4 «Πιστο
οιητικό κατά ISO 

9001 του  κατασκευαστή ή των  κατασκευαστώ» του �ροµηθευτή Μικάλεφ Σ�υρίδων, ο 

ο�οίος αναλαµβάνει µε δήλωση του την κατασκευή των ειδών α/α 17 (Εξεταστικό 

κρεβάτι και α/α/ 18 (Κρεβάτι µε ηλεκτρική ανύψωση της �λάτης).  

           *  ∆εν �ροσκόµισε υ�εύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την �αρ. 14 του άρθρου 4 «…….θα 


ροσκοµίσει εντός τριών (3) ηµερών α
ό της έγγραφης ειδο
οίησης της ε
ιτρο
ής 

διαγωνισµού (αν α
αιτηθεί), δείγµα α
ό ο
οιοδή
οτε 
ρος 
ροµήθεια είδος 
ανοµοιότυ
ο µε 

το 
ροσφερόµενο στο διαγωνισµό».   
 

      4. Η εταιρεία ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.:  (Πακέτο Γ) 

• �ροσκόµισε ανυ�όγραφο φύλλο συµµόρφωσης (σχετικό δικαιολογητικό  Νο 11) 

�ου συµ�εριλαµβάνει τρία  διαφορετικά είδη: µία µ�ανιέρα PARKER και δύο 

διαφορετικούς ανυψωτικούς  µηχανισµούς, το BOLERO και το SARA LITE. 

• �ροσκόµισε ανυ�όγραφο έγγραφο (σχετικό δικαιολογητικό Νο 11.1) της 

εταιρείας µε το ο�οίο διευκρινίζει τις διαφορές µεταξύ των δύο ανυψωτικούς 

µηχανισµούς (BOLERO & SARA LITE).  
 

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε �άλι δηµόσια και ο �ρόεδρος της ε�ιτρο�ής 

ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι �ροσφορές �ου είναι �λήρης και σύµφωνες µε τους 

όρους της διακήρυξης είναι των κάτωθι διαγωνιζοµένων: 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. ∆ 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Α, Β 

3 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Γ 
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Έ�ειτα, ο �ρόεδρος της ε�ιτρο�ής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι �ροσφορές 

�ου �αρουσιάζουν ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης και κατά συνέ�εια 

α�ορρί�τονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην �αράγραφο 4, του άρθρου 20 του 

ΕΚΠΟΤΑ είναι των κάτωθεν διαγωνιζοµένων: 
                 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Α 

2 ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε. Α 

3 ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Α 

4 ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. Γ 
 

Οι οικονοµικοί φάκελοι των �ροσφορών �ου κρίθηκαν α�οδεκτές θα 

α�οσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα �ου θα κοινο�οιηθεί στους διαγωνιζόµενους 

µετά την �άροδο του χρονικού διαστήµατος �ου �ροβλέ�εται για την υ�οβολή ενστάσεων. 

              Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

Α. Τη συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζοµένων και 

για τα �ακέτα για τα ο�οία υ�έβαλαν �ροσφορές:  
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. ∆ 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Α, Β 

3 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Γ 
 

Β. Την α�όρριψη των �ροσφορών των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

�αρουσιάζουν ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης (�αράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Α 

2 ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε. Α 

3 ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Α 

4 ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. Γ 

 

Γ.     Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά το Πακέτο Ε  (Εξο�λισµός 

κουζίνας-φαγητού) και Πακέτο ΣΤ (Ηλεκτρικές Συσκευές) δεδοµένου ότι δεν υ�οβλήθηκε 

καµία �ροσφορά. 
 

Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Ε�ιτρο�ής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για δια�ίστωση των άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται. 
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      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

1) Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2) Έλαβε γνώση του εγγράγφου της υπηρεσίας 
3) Την εισήγηση της υπηρεσίας και το πρακτικό Ν. 1 
4) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

  

• Εγκρίνει τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 

διαγωνιζοµένων και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορές:  
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. ∆ 

2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Α, Β 

3 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Γ 
 

• Απορρίπτει τις  προσφορές των ακόλουθων  διαγωνιζοµένων  δεδοµένου  ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 

4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Α 

2 ELNIKO FURNITURE Α.Β.Ε.Ε. Α 

3 ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Α 

4 ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε. Γ 

 

• Κηρύσσει τον  διαγωνισµό  ως  άγονο  όσον αφορά το Πακέτο Ε (Εξοπλισµός 

Κουζίνας - φαγητού) και Πακέτο ΣΤ ( Ηλεκτρικές Συσκευές ) δεδοµένου ότι δεν υποβ-

λήθηκε καµία προσφορά. 

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