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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   17/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  115/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η  Απριλίου 2012, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

17η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 19314/6-4-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

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

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος.  
  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο.   

 

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 : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων και ανακύκλωσης (1.100)  λίτρων». 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 17374/28-3-2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων και Οχηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για τη 
διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισµού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (1.100) ΛΙΤΡΩΝ».  

 
Προκειµένου  να  δηµοπρατήσουµε µε  πρόχειρο  διαγωνισµό  την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (1.100) ΛΙΤΡΩΝ»,    
προϋπολογισµού 59.778 € µε Φ.Π.Α., εισηγούµαστε την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών  και την κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης της  υπ’ αρ. 2/2012,  
µελέτης   της ∆/νσης   ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων. 

Η  δαπάνη  βαρύνει τον Κ.Α.  20.7131.03 για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (1.100) ΛΙΤΡΩΝ», προϋπολογισµού 
59.778 €   και η χρηµατοδότηση για την προµήθεια αυτή  θα γίνει από επιδότηση της 
Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε. του εγκεκριµένου  Τ. Π.  και προϋπολογισµού έτους 2012.   

    Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ), τις 
διατάξεις του Ν.2286/95, περί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων 
συναφών θεµάτων» και τον  Ν.3463/2006, «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων». 

 
Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 
 
Επί του θέµατος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Γιατί γίνεται πρόχειρος ο διαγωνισµός;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί έτσι ορίζει ο νόµος.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: ∆εν ορίζει τίποτα. Να µου πείτε γιατί τον κάνατε πρόχειρο και όχι τακτικό.  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ λέει περί «προµηθειών του 
∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λόγω του ποσού  είναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εγώ αυτό δεν λέω;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι 60.000 το ποσό, δεν είναι 1.100 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 59.778,  1100 λίτρα χωράνε οι κάδοι.  

 
Θέλω να µου πείτε γιατί κάνετε πρόχειρο και δεν κάνετε κανονικό 
διαγωνισµό;  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προφανώς ορίζεται από το ποσό της προµήθειας.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Όχι, όχι το ποσό έχει τη δυνατότητα να γίνει και τακτικός και πρόχειρος.  

 
Έτσι έκρινε η υπηρεσία, η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και 
Οχηµάτων. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Εντάξει.  
 
ΦΩΝΗ: Ο κ. Παπαδόπουλος;  
 
ΦΩΝΗ: Ναι.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Η διαφορά προχείρου και κανονικού ποια είναι;  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Μεγάλη, πολύ µεγάλη.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Το λέει και η λέξη, είναι ορισµένες διαδικασίες …………………  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο πρόχειρος είναι πιο γρήγορος.  

 
Μην …… (δεν ακούγεται) τέτοια ποσά µε τέτοιες ιστορίες. Παρακαλώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το διαβιβάσω.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Όχι εσείς το χρεώνεστε, γιατί εσείς είστε ο εισηγητής.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το εισηγούµαι εγώ.   
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σε αυτήν διατάξεις, το 
σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων του ∆ήµου, την υπ’ αριθµ. 2/2012 σχετική µελέτη και τη 
δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. Μπρεδήµα, Φαββατά και Φωτέα  κατά πλειοψηφία,   
 

                                            Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προµήθειας κάδων 
απορριµµάτων και ανακύκλωσης (1.100) λίτρων», µε προϋπολογισµό 
πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα οκτώ ευρώ (59.778 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 2/2012 µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

πρόχειρου διαγωνισµού για την παραπάνω προµήθεια, σύµφωνα µε το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
& Οχηµάτων του  ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
                                            Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
 

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  ανοικτό  πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ή  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (1.100) ΛΙΤΡΩΝ», προϋπολογισµού  59.778€ 
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 23%. 

Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ( σφραγισµένη 
οικονοµική και τεχνική προσφορά µαζί µε προσπέκτους και λοιπά τεχνικά στοιχεία ) µέχρι την 
22/5/2012, ηµέρα Τρίτη & ώρα 11:00 π.µ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη της µελέτης 
της ∆/νσης ∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων & Οχηµάτων   του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Άρθρο 1ο 

Κανόνες δηµοσιότητας 

Η παρούσα προµήθεια γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις  και  τους όρους της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης   (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Ν.2286/95  περί «Προµηθειών του 
∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»,  τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ., την 
απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010, σύµφωνα 
µε την οποία  το όριο για την διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε 60.000€ 
χωρίς Φ.Π.Α.  καθώς και  κάθε συναφή  διάταξη. Αν προκύψει ικανή έκπτωση από την τιµή 
της µελέτης, το ποσό που θα προκύψει ως όφελος για το ∆ήµο Καλαµάτας, θα διατεθεί για την 
προµήθεια επί πλέον κάδων. 

Η  δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακύρηξης στον τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο   της προµήθειας. 

 

Άρθρο 2ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού - πρόσθετες πληροφορίες 

2.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων,   Περρωτού & Μαντίκλου,  στο  ∆ήµο Καλαµάτας,  στις 22 του µηνός Μαΐου του 
έτους 2012 ηµέρα Τρίτη µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.µ. και ώρα λήξης 
την 11.00 π.µ. 

2.2. Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα 
σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

2.3.Ορίζουµε επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού καθώς και αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα 
µε την  81/2012  απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής  αποτελούµενη από τους: 

1. Καλογερόπουλο Αθανάσιο  Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. 

2. Μάλαµα Γεώργιο  Εργοδηγό. 

3. Μαγγουρίλο Βασίλειο Χηµικό Μηχανικό. 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
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α) της υπ .αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)  και 
β) του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 3ο 

            ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνεταιρισµοί 
και ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε ιδία παρουσία ή µε 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της 
προσφοράς ( Βλέπετε σχετικό άρθρο 6 που αφορά τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των 
προσφορών). 

 

Άρθρο 4ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

4.1. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή 
βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

4.2 Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να αποδείξει 
την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από 
τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 

4.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α)  Οι  Έλληνες  Πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση τη επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς την φορολογική και ασφαλιστική   
ενηµερότητα  (ΙΚΑ  και ΕΦΟΡΙΑ)  κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

β) Αλλοδαποί: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 
εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 
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4.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

� Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

δ) Οι συνεταιρισµοί: 

1.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2.  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
στις οποίες  

µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε τη µεταποιητική δραστηριότητα και εφ’ όσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε. 
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 
50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα 
σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Οι προµηθευτές που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 

4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για 
προµηθευτές που στη χώρα τους  δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί 
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

Άρθρο 5ο 

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

5.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από 
την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή  το ποσό των  2.430€. 

5.2. To παραπάνω ποσοστό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις Μ.Μ.Ε. και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από Μ.Μ.Ε. 

5.3. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, 
µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

5.4. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που θα λάβουν 
µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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5.5. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

(1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

(2) Τον εκδότη. 

(3) Τον φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται. 

(4) Τον αριθµό της εγγύησης. 

(5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 

(6) Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Την παρούσα διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

(9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

(11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της ύστερα από απλό έγγραφο του φορέα. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

5.6. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

6.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

6.2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

6.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε αποδείξεις, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται σε αυτόν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στον φορέα µέσα 
σε τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

6.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

6.5. Προσφορές που περιέχονται στον φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή του 
διαγωνισµού πριν την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
Φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

6.6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

(1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

(2) Η επωνυµία του φορέα της προµήθειας. 
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(3) Ο αριθµός της διακήρυξης. 

(4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

   

Άρθρο 7ο 

Προσφορές 

7.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι  προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
6.6 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον 
φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

7.2.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται στο άρθρο 6.6. 

7.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7.4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7.5.∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

7.6.Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης 
και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για 
προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης. 

7.7.Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το 
προσφερόµενο υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 8ο 

1.1.1. Χρόνος ισχύος προσφορών 

8.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

8.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου χρόνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον φορέα πριν από 
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
διακήρυξη. 

 

Άρθρο 9ο 

1.1.2. Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
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9.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 
δηµοσίευση της διακήρυξης  µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι       ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. 

(β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµοδία επιτροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στο αρµόδιο όργανο το οποίο αποφαίνεται τελικά. 

9.2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου καθώς και εκείνη που αφορά στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους. 

9.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 10ο 

1.1.3. Προσφερόµενη τιµή 

10.1. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α., για παράδοση της υπερκατασκευής    σε χώρους όπου θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. 

10.2. Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά µε την οποία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα ή ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία ανά είδος τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στο 
διαγωνισµό ή για ολόκληρη τη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη,  ύστερα από γνωµοδότηση της αρµοδίας για την αξιολόγηση των προσφορών 
επιτροπής. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Αξιολόγηση προσφορών 

11.1. Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη 
παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, 
για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγου χρόνου, εκτός εάν 
η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

11.2. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται 
δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων καθώς και των φακέλων 
των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» µονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο της 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφοντας περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως  διαβάζονται µεγαλοφώνως 
έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς 
παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ’ αυτού ο ίδιος αύξων αριθµός µε εκείνον του κυρίως 
φακέλου. 
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11.3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι 
µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, 
αποφασίζει δε γι’ αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν. 

11.4. Στην συνέχεια δηµόσια ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος 
αποκλεισµού τους. 

11.5. Κατόπιν αυτών η  αρµόδια επιτροπή  προβαίνει στο άνοιγµα των  οικονοµικών 
προσφορών παρουσία των διαγωνιζοµένων και ανάλογα.  

11.6. Η επιτροπή του διαγωνισµού γνωµοδοτεί   και µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
προµήθειας ή την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση του ή µη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

12.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιµή, την συµφωνία της 
κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 
αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία 
υπογραφής της σύµβασης. 

12.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

12.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. 

12.4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του φορέα ή 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 13ο 

1.1.4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

13.1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.   

13.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

13.3. Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5. του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης και 
αφορούν την εγγύηση συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

13.4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 
συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση την σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. 

13.5. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
υπερκατασκευής  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρο 14ο 

1.1.5. Χρόνος παράδοσης της προµήθειας 
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14.1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει  τους 
κάδους    σε  τριάντα   (30) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

14.2.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παραταθεί µέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/5 ολόκληρου του συµβατικού 
χρόνου. 

14.3. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει  ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει   τους κάδους. 

14.4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια 
και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδόσει την προµήθεια, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

14.5. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης 
παράδοσης των κάδων  ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

Άρθρο 15ο 

1.1.6. Παραλαβή 

15.1. Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή σύµφωνα µε τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται από 
την σύµβαση και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται, για την 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ 

15.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυµεί, ο 
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

15.3. Μετά την διενέργεια ελέγχου συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 

 

Άρθρο 16ο 

Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά 

16.1. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα  γίνει µε την εξόφληση του 100%  της 
συµβατικής αξίας  και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή, ελεγχθεί  ο φάκελος από τον επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιστρέψει στο ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Άρθρο 17ο 

Οι λαµβάνοντες µέρος στο ∆ιαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης 
και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης  ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 
συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος αποφασίζει  ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας. 

Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο 
µειοδότης. 

 



Συνεδρίαση :  17/2012 Μ.Τρίτη  10 / 4 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ  115/2012 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   12 

Άρθρο 18ο 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η  
χαµηλότερη τιµή. 

 Για την  επιλογή της χαµηλότερης τιµής, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και 
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
 

              ΚΑΛΑΜΑΤΑ      /      /2012 
                                                                                O  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 8 Μαΐου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                                              


