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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΥΚΕΩΝ
QQ η
Αριθ. Πρωτ. .`....ωιιΙ-Ο 1- (b

ΘΕΜΑ: Ακύρωση εν μέρει της αριθμ. 467/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλίου του Δήμού
Νεάπολης-Συκεών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Εχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 παρ.2 περ.Ι9Α, 6 nap.lvii, 225, 226, 238 παρ.1, 280 Ι και 283 παρ. 4 του
Ν.3852/20Ι0 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010),
β) των άρθρων 225, 226, 238 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης.
γ) των άρθρων 8 και 24 τον Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ Α'235/20 ί 0).
δ) Την υπ"αριθμ. οικ. 99386/06-11-2014(ΦΕΚ 3105/Β'/18-11-2014) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί παροχή εξουσιοδότησης

υπογραφής πράξεων και εγγράφων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 109949/27-1 Ι-2014(ΦΕΚ
3320/Β'/11-12-2014)όμοια απόφασή του.

2. Την υπ"αριθμ. 467/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών η
οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. 55679/09-12-2015 διαβιβαστικό του Δήμου οι ς
28-11-2015 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 101862, η οποία αφορά i) 43^ αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, 11) έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και
λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Etheτnet στο

Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού δαπάνης 73.369,50 ευρώ με Φ.Π.Α. και iii) έγκριση
πρακτικού διενέργειας κλήρωσης επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας.
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3. Τις διατάξεις τον άρθρον 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α77.6.2010) «1.Οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο
νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α). . . .β) την ανάθεση
έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ)

δ).....ε)

στ). * . .ζ).....η).....8)

2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο τον
αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή
της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (Ι5) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι
δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε
επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι
παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται» και περαιτέρω με τις διατάξεις τον άρθρου 238 ορίζεται ότι:
«1 .Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος
νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης....».
4.Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ-185 Β' - Διόρθ.
Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β):"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", ΕΚΠΟΤΑ,
και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2, «Αρμόδια όργανα-ορισμοί»
που ορίζουν ότι: «8. "Τεχνικές προδιαγραφές' είναι το σύνολο των αναφερομένων, ιδίως στα τεύχη
δημοπράτησης, τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η
ποιότητα η απόδοση η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που
ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής,
τη συσκευασία, τη σήμανση και το επκετάρισμα, που καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό
χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. 9. "Πρότυπο'
είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό
τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή η τήρηση όμως των οποίων δεν είναι κατ'
αρχήν υποχρεωτική. 10. "Ευρωπαϊκό πρότυπο" είναι το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή επιτροπή Τυποποίησης (ΕΝ) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

Ηλεκτρονικών Προϊόντων ((3ENELEC) ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή 'Εγγραφο Εναρμόνισης
(ΗΙ)), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών. 11. "Κοινές τεχνικές
προδιαγραφές" είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για να εξασφαλισθεί η ενιαία
εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», τις διατάξεις του άρθρου 4,
«Τεχνικές Προδιαγραφές», στις οποίες ορίζεται ότι: «Ι. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση,
επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή τον προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη
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προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα
τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο
προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των
διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και ΙΙ του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3. Δεν
επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής i7 προέλευσης, ή μεθόδους
επεξεργασίας οε οποίες έΥοUν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το ανπκείιιενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν

επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να
αναφέρονται οι τεχνικέc προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα διπλώυατα ευρεσιτεχνίας, τύπους
ορισυένης προέλευσης· ή παραγωγής. εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από το λέξεις "η
αντίστσεκσ" και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά υε
προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται (...) ,με παραπομπή ή στα
ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμΟΥή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές
τεχνικές προδιανραφές".(..3», 5.Η αναθέτονσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα αναφερόμενα

στο τέλος του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου: α) Εάν τα πρότυπα δεν
περιλαμβάνουν καμία διάταξη για το πώς εξακριβώνεται αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με αυτά ή
εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί αν ένα προϊόν είναι επαρκώς σύμφωνα με τα
εν λόγω πρότυπα, β) (...) γ) Εάν η χρήση των προτύπων αυτών Θα υποχρέωνε την αναθέτουσα
αρχή να προβεί σε προμήθειες υλικών ασύμβατων με τις εν χρήσει εγκαταστάσεις ή που
συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια
σαφώς καθορισμένης στρατηγικής με προοπτική υιοθέτησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα,
ευρωπαϊκών προτύπων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών. δ) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί
πραγματική καινοτομία και εφόσον δεν Θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων
προτύπων. 6. Οι α ναΰέτουσες αρχές, ,ρι οποίες προσφεύγουν στην εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αναφέρουν εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών ή στη διακήρυξη, οι οποίες δημοσιεύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5
του παρόντος κανονισμού, τους λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την ενέργεια.(..
5. Την αριθμ. Π1/2121/08-05-07 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γ. Γραμματεία Εμπορίου
με θέμα `Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ' σύμφωνα με
την οποία: «....Σε κάθε περίπτωση που στις προδιαγραφές γίνεται αναφορά σε μικροεπεξεργαστή
για υπολογιστές είτε πρόκειται για σταθμούς εργασίας, είτε για φορητούς υπολογιστές ή
εξυπηρετητές κ.λ.π., η περιγραφή της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται με γενικούς όρους όπως για
παράδειγμα, «επεξεργαστής της οικογένειας χ86». Ειδικότερα, στην τεχνική προδιαγραφή του
προς προμήθεια ειδών αντικειμένου απαγορεύεται γενικά η αναφορά συγκεκριμένης μάρκας ή
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εταιρίας προέλευσης (πχ Intel, ΑΜΕ)) ή σε αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών που χαρακτηρίζουν

συγκεκριμένη εταιρία ή σε εμπορικά σήματα (trademarks), πατέντες, τύπούς τεχνολογιών ή
οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή που προσδιορίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. Για
παράδειγμα προδιαγραφές με όρούς «επεξεργαστής Pentium 4 ή ισοδύναμος» απαγορεύεται να
χρησιμοποιούνται.
Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες είναι αντικειμενικά αδύνατο να περιγραφεί με
διαφορετικό τρόπο ο εξοπλισμός πληροφορικής, παρά μόνο με την αναφορά μιας εταιρίας ή
συγκεκριμένου προϊόντος γίνεται η εν λόγω αναφορά συνοδευόμενη από τη μνεία «ή ισοδύναμο».
Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ σπάνιες και περιορίζονται σε ορισμένες συμπληρωματικές αγορές
υλικού πληροφορικής, όταν πρέπει να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με ένα υπάρχον σύστημα.
Αυτή η ανάγκη θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιολογημένη σε κάθε περίπτωση.
Οι προδιαγραφές υλικού Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών δεν πρέπει επίσης να
αναφέρουν τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή διότι ενδέχεται να παραπέμπει σε προϊόντα
συγκεκριμένης εταιρίας. Σημειώνεται, σχετικά, ότι η απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται
τόσο από τη συχνότητα λειτουργίας του ρολογιού όσο και από τον αριθμό των εντολών που
μπορούν να εκτελεστούν σε κάθε κύκλο ρολογιού (IPC).
Ομοίως, θα πρέπει να αποφεύγονται προδιαγραφές πού αναφέρονται σε ελάχιστη ταχύτητα
λειτουργίας του διαύλου εσωτερικής επικοινωνίας (FSB), ή σε ελάχιστη μνήμη cache κ.λ.π.,
δεδομένου ότι προδιαγραφές αυτού του είδους, μολονότι δεν προσδιορίζουν επαρκώς την απόδοση
των συστημάτων, μπορεί να προσδιορίζουν κατασκευαστή.
Αντί των παραπάνω, και με στόχο τη σύμπλευση με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον αμερόληπτο
προσδιορισμό της απόδοσης των επιμέρους στοιχείων ή και του συνόλου των προς προμήθεια
ειδών, οι προδιαγραφές πρέπει να αναφέρούν το συγκριτικό αριθμό ταχύτητας, που θα προκύψει
από τη χρήση καταλλήλων μετρικών, κάποιον ανεξάρτητού και ευρέως αποδεκτού

μετροπρογράμματος (benclιmark). Ο αριθμός αυτός θα υποδηλοί το ελάχιστο όριο επίδοσης που
θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου και του
μικροεπεξεργαστή).
Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι μετρικές όσο και τα κάτω όρια επιδόσεων πρέπει να είναι
αμερόληπτα, με την έννοια ότι δεν Θα οδηγούν σε συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένων
εταιριών...».
6. Τα στοιχεία τον φακέλού της υπόθεσης από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Με την αριθμ. 467/2015 απόφαση τον Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμού Νεάπολης-Συκεών
εγκρίθηκαν:
ί) η 43^ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 161 τον Ν. 3463/2006, του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 και του άρθρου 23 παρ. 5
του Ν. 3536/07 και

ΑΔΑ: 7ΒΗΛΟΡ1Υ-ΣΨΟ
5

ϋ) η διενέργεια προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών
και δικτυακών μεταγωγέων Ethemet στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού δαπάνης
73.369,50 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΙΙΙ) το από 05-10-2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω
προμήθειας.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, στο αριθμ. 42390/17-09-2015 Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό κρίση απόφασης, περιγράφονται
τα προς προμήθεια υλικά με αναφορά σε συγκεκριμένούς τόπους προέλεύσης και παραγωγής
προϊόντων και σε εμπορικά σήματα εταιρειών, ενδεικτικού τύπου Ιηtel χωρίς να αναφέρονται
ειδικά οι λόγοι που επιβάλλουν την προμήθεια των συγκεκριμένων προϊόντων, να τεκμηριώνονται
οι ανάγκες των υπηρεσιών που τους επιβάλλούν και να αιτιολογείται ότι, το αντικείμενο της
σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως
κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να αναφέρονται προϊόντα ενδεικτικού τύπου
συγκεκριμένων εταιρειών, κατά παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων του ΕΚΓΙΟΤΑ
καθώς και της αριθμ. Π1/2121/08-05-07 εγκυκλίού τον Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επειδή, δεν είναι νόμιμη η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη που
να προσδιορίζουν συγκεκριμένα προϊόντα ή μεθόδους επεξεργασίας με συνέπεια να ευνοούνται
ορισμένα προϊόντα ή επιχειρήσεις (παρ. 3 αρθ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ). Περαιτέρω όταν για την επιλογή
του προμηθευτή κριτήριο αποτελεί μόνο η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνεται υπόψη και ο
«ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε»(παρ. 1° αρθ. 20 του ΕΚΠΟΤΑ). Οι όροι της διακήρυξης και οι
τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι διατυπωμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων προμηθευτών, διασφαλίζοντας έτσι τον αντικειμενικό
σκοπό του διαγωνισμού. Κατ' επέκταση όρος που προσδιορίζει συγκεκριμένο προϊόν ευνοώντας
κατ' αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένη επιχείρηση αποκλείοντας άλλες, παραβιάζει το σκοπό του
διαγωνισμού που είναι η ευρύτατη συμμετοχή. Όταν μάλιστα συμμετέχει μόνο ένας υποψήφιος
προμηθευτής αναιρείται η έννοια του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που για λόγούς «προστασίας
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια είδη μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από
ορισμένο προμηθευτή»(παρ. 3γ3 αρθ. 3 ΕΚΠΟΤΑ), υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί απευθείας
η προμήθεια. Υπάρχει αποκλειστικότητα κατασκευής ή διάθεσης του προϊόντος, όταν οι ανάγκες
της υπηρεσίας εξυπηρετούνται μόνο από το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο για λόγους προστασίας
των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας κατασκευάζεται ή παραδίδεται από ορισμένο προμηθευτή.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει η υπηρεσία να αποδεικνύει ότι οι ανάγκες της δεν εξυπηρετούνται
στον ίδιο βαθμό από άλλα παρόμοια προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών ή προμηθευτών.»(
Τμήμα Δ' Ελ. Συν. 37/1998, 60/1998).
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Για τους παραπάνω λόγους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ακυρώνουμε εν μέρει, κατά το β' σκέλος αυτής, την αριθμ. 467/2015 απόφαση τον
Δημοτικού Συμβούλίου τον Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τούς λόγούς που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσης.
Β. Επικυρώνουμε την αριθμ. 467/2015 απόφαση τον Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα λοιπά
διαλαμβανόμενα αυτής.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου ί51 του Ν. 3463/06 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του ίδιου νόμου εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την
κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Μ.Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
Ηλίας Θεοδωρίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
(με ενυπόγραφη παραλαβή)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣ'
ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
π Ν. a1EteYN1l εΣΙΙτεr*$τ Ρ&!
αηνηιβές αν
ήοοφQΑηοης Π
της ΔιεύΛυναης Διdίκgσημ

Γιισπαρtδης Κων/νος
οικ. - Λογιστικού

