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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ: ‘’ Περί ακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού της 8ης Οκτωβρίου 2015 για την
προμήθεια εξοπλισμού (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια
βίου μάθηση με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες
τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»’’ .

Από το πρακτικό 41/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
---------------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός απόφασης
316/2015
------------------------------------------Στη Σπάρτη σήμερα στις 6-10-2015 ημέρα Τρίτη
και ώρα 19.30 συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 30012/2-10-2015 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Κος Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών, βρέθηκαν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
----------------------------------------1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.Λεβεντάκης Δημήτριος
2. Κανελλόπουλος Γεώργιος
(τακτικό μέλος)
3. Καπετανάκης Σαράντος
2.Μακρυσοπούλου Χριστίνα
4. Κοκκορός Ευστράτιος
(τακτικό μέλος)
5. Μαντζουράνης Ιωάννης(αναπλ.μέλος)
6. Πατσιλίβας Θεμιστοκλής
7. Σκρουμπέλος Βασίλειος
8. Σταθόπουλος Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Τσαποϊτη Γεωργία υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο κος Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και ζήτησε να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση με την διαδικασία του κατεπείγοντος
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 , το κατωτέρω θέμα :
‘’ Περί ακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού της 8 ης Οκτωβρίου 2015 για την προμήθεια
εξοπλισμού (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση
με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο
Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»’’
διότι από
την αναβολή ή μη της συζητήσεώς του και τη λήψη της σχετικής απόφασης κινδυνεύουν ‘’αμέσως και
σπουδαίως’’ τα συμφέροντα του Δήμου και ειδικώτερα:
Επειδή διαπιστώθηκε ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και συγκεκριμένα
στους πίνακες συμμόρφωσης της 1/2015 μελέτης της προμήθειας, αναφέρεται η ονομασία
συγκεκριμένου μοντέλου και προκειμένου να μην υπάρξει μεροληπτική αντιμετώπιση εξαιτίας των
τεχνικών προδιαγραφών της, που θα ευνοούσε συγκεκριμένους προμηθευτές, θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση για την ακύρωση του διαγωνισμού πριν από την προγραμματισμένη διενέργειά του, δηλ. την
8η Οκτωβρίου 2015 και να γνωστοποιηθεί η ακύρωσή του στο ευρύ κοινό με σχετικό δημοσίευμα.

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος έθεσε το θέμα του κατεπείγοντος σε ψηφοφορία και η Οικονομική
Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος
με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Στη συνέχεια ο κος πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ.
αριθ. 30211/2015 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου , η
οποία ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ: Περί ακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού της 8ης Οκτωβρίου 2015 για την προμήθεια
εξοπλισμού (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση
με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο
Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Με την 302/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΠ8ΓΩ1Ν-Π2Τ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 1/2015 μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών,
Διαφάνειας του δήμου μας και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της 8 ης
Οκτωβρίου 2015 για την "Προμήθεια εξοπλισμού" (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής
εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις
νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».
Ακολούθως εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 29249/28-9-2015 Απόφαση Δημάρχου για την διακήρυξη της
προμήθειας, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15PROC003101383, στην ιστοσελίδα και
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λακωνίας. Περίληψη της
διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΗΣΗΩ1Ν-Υ4Θ) και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Λακωνικός Τύπος (αρ. φύλλου 4756/30-9-2015).
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Στην συνέχεια το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας του δήμου μας, ζήτησε
με το αρ. 30134/5-10-2015 έγγραφό του την ακύρωση του διαγωνισμού διότι όπως αναφέρει σε αυτό,
διαπίστωσε ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και συγκεκριμένα στους πίνακες
συμμόρφωσης της 1/2015 μελέτης της προμήθειας, αναφέρεται η ονομασία συγκεκριμένου μοντέλου.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρού 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 - ΦΕΚ-185 Β): «3.Δεν
επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους
επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει
την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "η αντίστοιχο" και
εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές
επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.»
Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να ακυρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός της 8 ης Οκτωβρίου 2015 για
την προμήθεια εξοπλισμού προκειμένου να μην υπάρξει μεροληπτική αντιμετώπιση εξαιτίας των
τεχνικών προδιαγραφών της, που θα ευνοούσε συγκεκριμένους προμηθευτές.
Ύστερα από τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις:
- Της παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, σύμφωνα με την οποία: «οι προμήθειες των
Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ.
105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)
- Του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ:, σύμφωνα με το οποίο «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από
τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται
με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που
συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από
άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού
και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς
και πλήρεις…..»
- Του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ:, σύμφωνα με το οποίο «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση,
επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη
προδιαγραφή. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό
συμβούλιο.» και «3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων
προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή
προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της
διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.»
- Το αριθμ. 30134/5-10-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών,
Διαφάνειας του Δήμου περί της ακύρωσης του διαγωνισμού.
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Προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
Να ακυρώσει την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού της 8 ης Οκτωβρίου 2015 για την προμήθεια
εξοπλισμού (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση με
αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και
την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, προκειμένου να μην υπάρξει μεροληπτική αντιμετώπιση
εξαιτίας των τεχνικών προδιαγραφών της που θα ευνοούσε συγκεκριμένους προμηθευτές.
Με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα καθοριστούν εκ νέου οι όροι διενέργειας του
διαγωνισμού, ύστερα από την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

Μετά τα πιο πάνω αναφερόμενα ο Κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις
διατάξεις που
αναφέρονται σε αυτή, το αρ. 30134/5-10-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής,
Επικοινωνιών, Διαφάνειας του Δήμου περί της ακύρωσης του διαγωνισμού ,την 302/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής ,τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ακυρώνει την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού της 8ης Οκτωβρίου 2015 για την προμήθεια
εξοπλισμού (υποέργο 5) της πράξης: « Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση με
αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και
την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας , προκειμένου να μην υπάρξει μεροληπτική αντιμετώπιση
εξαιτίας των τεχνικών προδιαγραφών της που θα ευνοούσε συγκεκριμένους προμηθευτές.
Με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα καθοριστούν εκ νέου οι όροι διενέργειας του
διαγωνισμού, ύστερα από την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 316 /2015.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κανελλόπουλος Γεώργιος
Ακριβές Αντίγραφο
Σπάρτη 7-10-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καπετανάκης Σαράντος
Κοκκορός Ευστράτιος
Μαντζουράνης Ιωάννης

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πατσιλίβας Θεμιστοκλής

Σκρουμπέλος Βασίλειος

Σταθόπουλος Ιωάννης
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