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ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 06.11.15 έντασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
.Κ.∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ κατά της απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 
που ενηµερώνει για την συνέχεια του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, στα πλαίσια διεξαγωγής του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) «Κατασκευή 
Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00µεσ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 15154/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (Αναπλ. Μέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος), 
4)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος),6)Αποστολίδου Μαρία (µέλος). 
 
Απόντες:1)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος).  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν  θέµα της 
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

 
Με την µε αριθµό πρωτ. 7394/12-10-10 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  εντάχθηκε το έργο 

«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» µε κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκης 2007-2013» ενώ µε την µε αριθµό πρωτ. 6377/24-08-15 δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ για την δηµοπράτηση του υποέργου 4 «Προµήθεια επίπλων» από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με την µε αριθµό 266/24-08-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Επίπλων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 102.405,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 125.958,15€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 139/26-08-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 
τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 

Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και 
του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονία και Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Επίσης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια: 
http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr ενώ τα τεύχη δηµοπράτησης 



 

 

του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 καταχωρήθηκαν και στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων).  

Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1318/15 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 
αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 14524. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 28/09/15, κατά συνέπεια η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 02/10/15 και ώρα 10:30, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της 
διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών..». 

Στον διαγωνισµό συµµετείχαν οι  εξής εταιρίες: 
Α/Α Προµηθευτής Ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής 
προσφοράς 

Αριθµός 
προσφορά

ς 
1. MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

28/09/2015 14:58:36 
19850 

2. SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ  28/09/2015 12:41:48 19416 
3. Α ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ 28/09/2015 14:19:54 19907 
4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ & ANACO Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΕ 28/09/2015 13:23:20 19763 
5. ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ 28/09/2015 11:56:45 19937 
6. ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 28/09/2015 10:53:26 19645 
Με βάσει τα παραπάνω εκδόθηκε το από 02/10/15 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή απέρριψε τις 
προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.∆ΟΜΗΣ.ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΑΤΕΕ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ & ANACO Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΕ και ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ (για την οµάδα Α) ενώ 
κάνει δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού τις εταιρίες SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, Α 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ και ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την οµάδα Α και την εταιρία 
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ για τις οµάδες Β, Γ. 
  
Το σχετικό πρακτικό αναρτήθηκε στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov, και ενηµερώθηκαν µε µήνυµα οι 
συµµετέχοντες στις 03/11/15. 
Στην συνέχεια εστάλη ηλεκτρονικά η από 06.11.15 ένσταση από την εταιρία Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
.Κ.∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ ζητώντας τον αποκλεισµό των εταιριών ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ από την επόµενη φάση του διαγωνισµού και το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών. 
Αναλυτικότερα: 
«Με την παρούσα προσφεύγουµε ενώπιον σας ενιστάµενοι κατά της απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε 
αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 που ενηµερώνει για την συνέχεια του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών 
προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ 
διότι δεν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις σύµφωνα µε την διακήρυξη και την ελληνική νοµοθεσία. 
Σε συνέχεια του υποµνήµατος µας της 23-10-15, σας επισυνάπτουµε εκ νέου τη βεβαίωση του Εθνικού 
Συστήµατος ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), που είναι ο µοναδικός αρµόδιος οργανισµός διαπίστευσης στην Ελλάδα, 
βάσει του Ευρωπαικού Κανονισµού 765/2008), την οποία παραλάβαµε στις 22-10-15 µε αριθµό πρωτ. 5872 και 
που τεκµηριώνει το υπόµνηµα µας για την µη ισχύ των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από το ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ∆Ε, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,C3T και το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  και έχουν κατατεθεί από τις εταιρείες ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ 



 

 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ. Επισυνάπτουµε το ερώτηµα µας προς το ΕΣΥ∆ καθώς και την απάντηση που µας 
απέστειλε. 
Τέλος, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι για τη συµµετοχή µας στον συγκεκριµένο διαγωνισµό επιλέξαµε να 
προσφέρουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες µε ποινή αποκλεισµού 
προδιαγραφές και πιστοποιηµένα απολύτως σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την διακήρυξη. 
Όµως η αξιολόγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού έγινε παραβιάζοντας τις αρχές του υγιούς 
ανταγωνισµού και της ίσης µεταχείρισης, παραβλέποντας απαιτούµενες προυποθέσεις συµµετοχής και ελλείψεις 
πιστοποιητικών που ζητούνται από την διακήρυξη, µη λαµβάνοντας υπόψη ούτε τα σχετικά υποµνήµατα, ούτε 
την επίσηµη βεβαίωση από το ΕΣΥ∆ που επισυνάψαµε.» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) ήτοι: 
1.'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το 
κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε 
δική τους φροντίδα.  
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.  
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που αννκύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο 
κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά.  
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των δηµαρχιακών επιτροπών ή των κοινοτικών συµβουλίων καθώς και οι 
αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους 
και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά.  
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οισουσδήποτε άλλους από τους προναφερόµενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.  

2. Το άρθρο 25 της µε αριθµό 1318/15 διακήρυξης του διαγωνισµού αναφορικά µε τον τρόπο υποβολής των 
ενστάσεων 

3. Το γεγονός ότι για το 02/10/15 πρακτικό αναφορικά µε την αξιολόγηση της επιτροπής των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν στις 03/11/15 και το χρονικό 
διάστηµα το οποίο έχουν δικαίωµα προκειµένου να ασκήσουν ένσταση είναι σύµφωνα µε το άρθρο 1 περιπτ. 
β του ανωτέρου, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 
αντιστοίχου σταδίου ήτοι µια ήµερα έως 04/11/15. 



 

 

4.  Το γεγονός ότι πέρα τους ανωτέρω λόγους, οι ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές ήτοι ένσταση κατά του 
εγγράφου της αρµόδιας υπηρεσίας µε το οποίο ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών. 

5. Το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
Α) Να εγκρίνει το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης  
Β) Να απορρίψει την από 06.11.15 ένστασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
Κ.∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ κατά της απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 
που ενηµερώνει για την συνέχεια του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ διότι δεν πληρούν τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις σύµφωνα µε την διακήρυξη και την ελληνική νοµοθεσία, στα πλαίσια διεξαγωγής 
του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) «Κατασκευή 
Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου 
                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία  

(µε ψήφους 5 υπέρ – 1 λευκό η κ. Ράπτου Όλγα) 
Α) Εγκρίνει το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης.  
Β) Απορρίπτει την από 06.11.15 ένσταση, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
Κ.∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ κατά της απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 
που ενηµερώνει για την συνέχεια του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ διότι δεν πληρούν τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις σύµφωνα µε την διακήρυξη και την ελληνική νοµοθεσία, στα πλαίσια διεξαγωγής 
του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) «Κατασκευή 
Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 198/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 10/11/2015  
                                                              
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                    
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


