
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ   

Αριθ.Αποφ.:  52/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  6/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου 

Αμφίκλειας – Ελάτειας 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 

 

Σήμερα την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας,  

ύστερα από την αριθμ. 2133/8-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε 

τηλεφωνικά και επιδόθηκε  στα τακτικά μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 όπως αυτό ισχύει.  

Παρούσης της Δημάρχου κ. Αθανασίας Στιβακτή, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα  ονομαστικά οι: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κοντούνης Θωμάς 1. Ντάλας Γεώργιος 

2. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος 2. Μαγκλάρας Παντελεήμων 

3. Τσιρνόβα – Κουγιάτσου Πετρούλα (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

4. Βαφειάς Αθανάσιος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπαούρδου Κων/να υπάλληλο του Δήμου 

Αμφίκλειας –Ελάτειας. 

 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα 

αποφασίστηκε να συζητηθεί έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 2196/10-3-

2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη σχετικής απόφασης ματαίωσης του εν λόγω 

διαγωνισμού προκειμένου οι Υπηρεσίες του Δήμου μας  να εξετάσουν και να προβούν σε 

απαιτούμενες διορθώσεις της μελέτης , όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα από 

την εξέταση του περιεχομένου της αρίθ. 2073/5-3-2021 διακήρυξης, και σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της  αρίθ. 1610/2021 μελέτης , όσον αφορά τα είδη της ομάδας Β : 

α) ότι έχουν περιληφθεί πλημμελείς  τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν την υποβολή 

προσφοράς μόνον για προϊόντα ορισμένης κατασκευής και προέλευσης,με τον όρο : 

«γνήσια πρωτότυπα» κατά παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς και 

ελεύθερου ανταγωνισμού  και 

 β) εκ παραδρομής στην ΟΜΑΔΑ Β έχουν συμπεριληφθεί τα είδη 2
α
 και 2β, τα οποία δεν 

αφορούν σε μελάνια- τόνερ και τα οποία θα έπρεπε να είχαν περιληφθεί στα είδη της 

ομάδας Δ . 

Για τους ανωτέρω λόγους , και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ώστε οι όροι της σύμβασης να  

είναι επαρκώς προσδιορισμένοι  ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να καταθέσουν 

ολοκληρωμένες και πλήρεις προσφορές σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης .»  

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΧΔΩΨΚ-ΖΤΛ



 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τα σχετικά έγγραφα που 

αναφέρονται σε αυτή, και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 

Την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  52/2021 

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό ,υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

                     Η Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

           Αθανασία Πλ. Στιβακτή 1. Κοντούνης Θωμάς 

 2. Παπακωνσταντίνου Κων/νος 

 3. Τσιρνόβα-Κουγιάτσου Περούλα 

 4. Βαφειάς Αθανάσιος 

  

  

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

ΑΔΑ: Ψ8ΧΔΩΨΚ-ΖΤΛ


		2021-03-16T13:24:07+0200
	Athens


		2021-03-16T13:33:34+0200




