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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   95/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 11η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

11η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12735/7-3-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς 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 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων εκδόσεων για το 2014) 
οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών (GENESIS και HRMS) του Δήμου 

Καλαμάτας και τη συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13094/10-3-2014 εισήγηση του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως 
εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ:  «Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων εκδόσεων για το 
2014) οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών (GENESIS και HRMS) του 
Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού» 

 
 
Σας διαβιβάζουμε τη μελέτη αριθμ.2/2014 Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής η οποία επισυνάπτεται) καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη και συντήρηση 
(παροχή βελτιωμένων εκδόσεων για το 2014) οικονομικών και διοικητικών 
εφαρμογών (GENESIS και HRMS) του Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική 
εκπαίδευση του προσωπικού. Ο προϋπολογισμός της μελέτς είναι 42.095,52 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
 
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3463/06 
(Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3536/2007, του Ν.3852/2010, του Π.Δ. 28/1980, του Π.Δ. 
60/2007 και της υπ΄αριθμ 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010, τ.Β΄) 
Απόφασης Υπουργού οικονομικών 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 

Ο Αναπληρωτής  
Προϊστάμενος 

 Η Διευθύντρια  
Διοικητικών 

Διονυσόπουλος Βασίλειος  Ιντζέ Αθανασία 
 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

 
Είναι για τη συντήρηση και την υποστήριξη οικονομικών και διοικητικών 
εφαρμογών (GENESIS και HRMS)  από την εταιρεία που έχει …………..   

Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διαγωνισμό, δημοπρασία.  
 
Αν είναι να γίνει δημοπρασία, καλύτερα να προτιμηθεί η δημοπρασία.  
 

Δημοπρασία, ξεκινάμε με δημοπρασία.  
Κατάρτιση των όρων, διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε, μόνον ερωτώ. Επειδή μπήκαμε ήδη ή μπαίνουμε στην 
κρίσιμη προεκλογική περίοδο, δυνάμεθα ………..  

 
Δεν έχει να κάνει, μα δεν είναι, κατάρτιση όρων διαγωνισμού για τη 
συντήρηση ……….. 

 
……. θεωρούνται υπηρεσιακά θέματα αυτά. 
 

Υποστήριξη είναι του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 
προγραμμάτων.  

Υπέρ κύριε Μπρεδήμα; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό, λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; 

 
Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνεται υποστήριξη και πρέπει να γίνεται 
βελτίωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου  …………. 

 
Αυτό είναι το επόμενο θέμα όπως σωστά τα λέτε, είναι το επόμενο θέμα. 
  

Εμείς έχουμε βέβαια διαφορετική αντίληψη για το πώς θα πρέπει να γίνει 
αυτό, αλλά μπαίνει κι εδώ …………  

Θα μου πείτε ότι τα προγράμματα κλπ, λογισμικά κλπ, τα έχουν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ιδιώτες ………. 

 
Και όχι μόνον και τα χρυσοπληρώνουμε κιόλας. 
 

Ναι και τα χρυσοπληρώνουμε. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα ζήτημα γενικότερης 
πολιτικής που έχει σχέση με την έρευνα και προ κρίσης διατίθετο από τον 

προϋπολογισμό του μηδέν κόμμα κάτι του προϋπολογισμού για την έρευνα.  
Σήμερα μάλλον έχουν μηδενιστεί αυτά και όσον αφορά την επιμόρφωση του 
προσωπικού, εδώ μπαίνουν κι άλλα ζητήματα εργασιακών σχέσεων, εδώ η μόνιμη 
σταθερή εργασία καταργείται, ποιοι υπάλληλοι θα επιμορφωθούν, για πόσο χρονικό 
διάστημα θα εργάζονται στο Δήμο, μπαίνουν γενικότερα ζητήματα.  
Εμείς λέμε ότι ειδικά για την επιμόρφωση των εργαζομένων θα έπρεπε να υπάρχει 
δημόσιος φορέας επιμόρφωσης και θα ψηφίσουμε λευκό στην πρότασή σας. 

 
Είναι το επόμενο θέμα αυτό.  
 

Και τα δύο το ίδιο είναι.  
 
Είναι συναφή.  
Η πλειοψηφία υπέρ.  

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν 
διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη και συντήρηση 
(παροχή βελτιωμένων εκδόσεων για το 2014) οικονομικών και διοικητικών 
εφαρμογών (GENESIS και HRMS) του Δήμου Καλαμάτας και τη 
συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού, σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΑΡΟΧΗ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014) ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(GENESIS και HRMS) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)., του  Ν. 3536/2007, του Ν.3852/2010, 
του Π.Δ 28/1980, του Π.Δ. 60/2007 και της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης Υπουργού Οικονομικών 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων 
εκδόσεων για το 2014) των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών (GENESIS και HRMS) 
του Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική εκπαίδευση προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 42.095,52 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη συνολική χαµηλότερη 
τιµή στο έντυπο  προσφοράς που υπάρχει στη μελέτη 2/2014 Τμήματος Νέων Τεχνολογιών 
και Πληροφορικής του Δήμου Καλαμάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και οι άδειες λογισμικών που θα αγοραστούν 
περιγράφονται στη μελέτη 2/2014 του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του 
Δήμου Καλαμάτας. Οι υποψήφιοι, με την κατάθεση των προσφορών τους θεωρείται 
αυτοδίκαια ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλα όσα ορίζονται στην παραπάνω μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες 
της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. με δυνατότητα και τεχνογνωσία να παρέχουν 
μηχανογραφικές υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και αναβαθμίσεων σε φορείς του 
Ελληνικού Δημοσίου στις εφαρμογές της SingularLogic Α.Ε.. Για την απόδειξη αυτού, ο 
υποψήφιος θα καταθέσει πρόσφατη Βεβαίωση (όχι παλαιότερη των δύο μηνών) της 
εταιρείας SingularLogic Α.Ε., τη γνησιότητα της οποίας θα πρέπει ο Δήμος να επιβεβαιώσει 
με τη εταιρεία SingularLogic A.E. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από τις διαδικασίες 
διαγωνισμών του δημοσίου ή των ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, 
δηλαδή ίση με 841,91 €. 

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  

4. Πρόσφατη (όχι παλαιότερη των δύο μηνών) Βεβαίωση της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. 
ότι ο υποψήφιος είναι πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της 
SingularLogic A.E. και έχει τεχνογνωσία και δυνατότητα να παρέχει μηχανογραφικές 
υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβαθμίσεων σε φορείς του Ελληνικού 
Δημοσίου στις εφαρμογές της SingularLogic Α.Ε. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα γνώση 
των όρων της διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.  

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

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα δοθεί ως εξής: 

1) Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή όποια προβλέπεται θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο και με την σειρά που αναφέρονται 
παραπάνω, όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος.  

Στο φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Την απόφαση της Ο.Ε. 95/2014 

Για το διαγωνισμό για την υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων 
εκδόσεων για το 2014) των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών 
(GENESIS και HRMS) του Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική 
εκπαίδευση προσωπικού στις  2/4/2014 

2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, όπου 
εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί στο έντυπο 
προσφοράς που υπάρχει στη μελέτη 2/2014 του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής. Επίσης, στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Την απόφαση της Ο.Ε. 95/2014 

Για το διαγωνισμό για την υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων 
εκδόσεων για το 2014) των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών 
(GENESIS και HRMS) του Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική 
εκπαίδευση προσωπικού στις   2/4/2014 
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3) Και οι δύο φάκελοι θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα    
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος.  

Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Την απόφαση της Ο.Ε. 95/2014 

Για το διαγωνισμό για την υποστήριξη και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων 
εκδόσεων για το 2014) των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών 
(GENESIS και HRMS) του Δήμου Καλαμάτας και τη συμπληρωματική 
εκπαίδευση προσωπικού στις   2/4/2014 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα διακήρυξη, 
στη Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου 
Καλαμάτας, στη διεύθυνση Αριστομένους 28, Καλαμάτα και στο τηλέφωνο 2721360728. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό κατά την 
ημέρα και ώρα διενέργειάς του (2/4/2014, 11:00 π.μ), στο Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής του Δήμου Καλαμάτας, Αριστομένους 28, Καλαμάτα. 

Οι ̟προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στην ταχυδρομική διεύθυνση: ∆ήµος 
Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, Καλαµάτα, ΤΚ 24100, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα ̟παραληφθούν και θα ̟πρωτοκολληθούν µέχρι την 
̟προηγούμενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του ̟προσφέροντος.  

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή 
ημέρα, είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές 
θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες. 
προσμετρώμενοι από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 
αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω, θα απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο αυτών που περιγράφονται στη μελέτη 2/2014 του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής.  

Αν περισσότεροι από ένας διαγωνιζόμενος έχουν μειοδοτήσει προσφέροντας την ίδια τιμή, 
γίνεται μεταξύ τους κλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως και 
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμό. Αυτές κατατίθενται 
στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η σύμβαση με τον ανάδοχο ισχύει μέχρι 31/12/2014, με δικαίωμα παράτασης του 
συμβατικού χρόνου από τον Δήμο Καλαμάτας έως και δύο μήνες. Για την υπογραφή της ο 
μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5 % της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική 
περάτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και ύστερα από εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, μέρους ή όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται 
εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την 
κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ο Δήμος Καλαμάτας θα ζητήσει με γραπτή επιστολή από τον ανάδοχο τις βελτιωμένες 
εκδόσεις για το 2014 για τις εφαρμογές που χρειάζεται. Αν στη διάρκεια της σύμβασης δεν 
παραγγελθούν οι βελτιωμένες εκδόσεις για κάποιες εφαρμογές, αυτές δεν θα τιμολογηθούν 
από τον ανάδοχο (και δεν θα πληρωθούν τελικά από το Δήμο).    

Εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο ανάδοχος δεν είναι σύμφωνη με όσα 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη μελέτη 2/2014 του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών 
και Πληροφορικής, ο Δήμος θα προχωρά μονομερώς στην καταγγελία της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση 
των αντίστοιχων τιμολογίων από τον ανάδοχο και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των 
εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Επί των ποσών θα γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, στις οποίες σύμφωνα με το Ν.4013/2011 θα 
προστεθεί κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αρμόδια για την δικαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων, είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 
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  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Μαρτίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


