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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2016 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   28/2016 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 1η  Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 06η/2016 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3840/28-1-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος,  4)  Φάβας Γεώργιος και 5)  

Φαββατάς Δημήτριος. 
   

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπεχράκης Σταμάτης, 

2) Νιάρχος Αναστάσιος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
«Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων εκδηλώσεων 

Δήμου Καλαμάτας». 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4101/29-1-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής:  
 
 
Θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για  την 

«Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού καρναβαλιού και αποκριάτικων εκδηλώσεων 
Δήμου Καλαμάτας» 

  

       Σας διαβιβάζουμε σχέδιο έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 
διακήρυξης (υπ΄ αρίθμ. 03/2016 μελέτη όπως αυτά συντάχθηκαν από το Γραφείο 
Επικοινωνίας Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων, του Δήμου Καλαμάτας, η οποία και 
επισυνάπτεται), πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την «Διοργάνωση 4ου 
Καλαματιανού καρναβαλιού και αποκριάτικων εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας», 
προϋπολογισμού: 60.000,00 € με το ΦΠΑ (συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 
37.700,00 με Φ.Π.Α. & χρηματοδότηση ΦΑΡΙΣ 22.300,00€)  και παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες. 

    Σημειωτέον ότι ο παραπάνω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ τον Ν. 
2286/95.  
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«με εντολή» 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Ουσιαστικά είναι τα ίδια πράγματα με πέρυσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσως 
κάποιες αυξομειώσεις έχουμε στο συν -  πλην, αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο με 

πέρυσι.  
 
Εντάξει, στον ήχο βάλαμε λίγο παραπάνω, μήπως μπορέσουμε και 
καλύψουμε και …………..  

 
Ναι, αλλά κόψαμε κάτι άλλο, κόψαμε από τα έντυπα, κόψαμε γραφική ύλη, 
διαφήμιση και κάποια άλλα πράγματα.   
 
Αυτό τώρα για τις μικροφωνικές κι αυτά θα γίνει διαγωνισμός;  
 
Πάντα, ναι, γι’ αυτό το κάνουμε, για να γίνει διαγωνισμός.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  06/2016 Δευτέρα  01 / 02 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ   28/2016 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

Απλώς επειδή υπάρχουν κάποια παράπονα για κάποιους που δεν συμμετέχουν, 
λέω και τα ονόματά τους, Βέκκος νομίζω …………  

 
ΦΩΝΗ: Ο Βίγκος;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Βίγκος ναι, αυτός.  

 
Είναι διαγωνισμός πρώτα απ’ όλα.  
 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι, άφησέ τον. Βίγκος ο Παναγιώτης. Λέγε – λέγε. 
 
Ένας Βίγκος και ένας Πράσινος.  
Με έχουν βρει και μου έχουν πει δεν έχουν ποτέ συμμετάσχει στο Δήμο. Εγώ 

δεν θέλω τώρα, ούτε …………, απλώς το λέω …………. 
 
Υπάρχει διαγωνισμός, μπορεί να ‘ρθει οποιοσδήποτε να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό.  
 
Επειδή, Πρόεδρε, ορισμένες φορές γίνονται και αναθέσεις, εντάξει, εγώ είπα 
και τα ονόματά τους, δεν είπα ότι ………… 
 
Γίνεται διαγωνισμός ………….. (δεν ακούγεται)   
Τι ψηφίζουμε; Ομόφωνα;  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ, λευκό η μειοψηφία.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις και το σχέδιο σχετικής 
διακήρυξης, μειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη διοργάνωση του 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και 
Αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  “ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 4ου 
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ”. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχοντας υπόψη : 

Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 

To ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 

Τον Ν. 2286/95 

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

To N.3731/2008, άρθρο 21, παρ.11 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την «Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού καρναβαλιού και αποκριάτικων 
εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας» 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 37.700,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (για την εκτέλεση και πραγματοποίηση της «Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού 
καρναβαλιού και αποκριάτικων εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού 
60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ποσό διαγωνισμού 37.700,00€, ποσό απόδοσης 
στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» 22.300,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης, του Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους 28) και στο τηλέφωνο 2721360717. 

Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα 
όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή  και το επάγγελμά του συμμετέχοντα, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα γνώση 
των όρων της διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Τα προσφερόμενα είδη 
ή οι υπηρεσίες – εργασίες, θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές περιγραφές του Δήμου 
όπως αυτές αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 03/2016 μελέτη. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 
παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις 
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διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι ασκεί νόμιμα την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. 

4. Για ανώνυμες εταιρείες – συνεταιρισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός 
της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
– συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να 
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους 
(υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης της μελέτης, για τα κεφάλαια τα οποία θα προσφέρει ο καθένας. Η εγγυητική θα 
πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. 

6. Όσον αφορά την εταιρεία φύλαξης απαιτείται  

 αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.37307/2008, προκειμένου να 
αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 

 Ένορκη βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου(σύμφωνα με την παρ.2β άρθρο 
68 Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013) 
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας (παρ.2δ άρθρο 68  Ν. 3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 
του άρθρου 22 του Ν.4144/2013). 

 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 10/02/2016 έως 11:00 π.μ. ώρα 
έναρξης διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας, 
Αριστομένους 28. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.  

Τρόπος υποβολής προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος)  και 
υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στο κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Προς τον Δήμο 
Καλαμάτας Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης) 
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- Τα στοιχεία του διαγωνισμού δηλ. για το διαγωνισμό «Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού 
καρναβαλιού και αποκριάτικων εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας» 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 10/02/2016 

- Τα στοιχεία του συμμετέχοντα 

 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής: 

 1.Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής (υποφάκελος 1) 

 2.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
(υποφάκελος 2) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της 
προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μειοδότες μπορεί να αναδειχτούν περισσότεροι του ενός. Αποδεκτές θεωρούνται και 
προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε ορισμένα μόνο κεφάλαια της μελέτης με την 
προϋπόθεση ότι καλύπτουν το σύνολο των εργασιών - προμηθειών του κάθε κεφαλαίου.  

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται προσφορές, που είναι υπερβατικές από τον προϋπολογισμός 
μελέτης. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 3ο δικαιολογητικά). 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και τις 13/03/2016. Για την υπογραφή της ο 
μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συμβατικής αξίας  (χωρίς 
Φ.Π.Α.) με ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο ανάδοχος των εργασιών – υπηρεσιών οφείλει να ολοκληρώσει τις αναφερόμενες εργασίες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη, χωρίς άλλη καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

Οι εργασίες – υπηρεσίες θα βεβαιώνονται για την εκτέλεση τους από  αρμόδια επιτροπή (και 
θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και της μελέτης και είναι 
απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του μειοδότη). 
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Σε περίπτωση που αποκλίνουν από τα οριζόμενα στη μελέτη θα επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που αναφέρονται στο Π.Δ. 28/80 και ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 

Ο μειοδότης των προς προμήθεια ειδών οφείλει να παραδίδει σε χρόνο και τόπο που θα του 
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία και σε καμιά περίπτωση δεν θα παραδοθούν μετά τη λήξη του 
οριζόμενου χρόνου που θα ορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου 
όπου θα βεβαιώνουν ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης και είναι απολύτως σύμφωνα με αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο μειοδότης 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη με άλλα που να πληρούν τους όρους της σύμβασης, 
διαφορετικά θα εκπέσουν οι εγγυήσεις του μειοδότη υπέρ του Δήμου και θα ισχύσουν τα 
άρθρα 28,34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η μεταφορά τους θα γίνεται, με ευθύνη του μειοδότη, στους χώρους που θα υποδεικνύεται 
από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς καμία επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση.    

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει το δικαίωμα της ακύρωσης μιας ή και όλων των εκδηλώσεων 
καθώς και το δικαίωμα αλλαγής τόπου διεξαγωγής( σε ότι αφορά τόσο εργασίες – υπηρεσίες 
καθώς και προμήθειες), χωρίς να απορρέει καμία οικονομική απαίτηση από τον μειοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση 
των αντίστοιχων τιμολογίων. Ο μειοδότης βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και 
φόρους, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως 10/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
στο κεντρικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28 Καλαμάτα, Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν μετά την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και του 
Π.Δ. 28/80. 

Σημείωση : Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές μόνο για τις 
ενότητες 1 έως και 8 . 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί  

1) Μεσσηνιακός Λόγος 04/02/2016 

2) ΦΩΝΗ  04/02/2016  
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Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον μειοδότη. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής 
προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Φάβας Γεώργιος 

  5. Φαββατάς Δημήτριος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 9 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


