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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   303/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

39η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 55922/13-9-2013 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) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  

Μπασακίδη Νικόλαο αντίστοιχα.  

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου 

μπετόν». 

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 56010/16-9-2013 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, με το αναφερόμενο σε αυτή 
συνημμένο, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

                                                                                        
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου 
μπετόν». 

 
Σας διαβιβάζομε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων 

διακήρυξης (υπαρίθμ. 29/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία και επισυνάπτεται), πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν, για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας κατά το έτος 2013, προϋπολογισμού 73.567,53 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ),  
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του 
Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), και της υπαρίθμου 11389/93 Υ.Α 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τι θα γίνουν αυτά; 

 
Αυτά είναι όταν θέλουμε να κάνουμε κατασκευές, κάγκελα, 
στραντζαριστά… Πολλά γίνονται και από τους τεχνίτες του Δήμου. 

Νομίζω ότι εδώ γίνονται από τους εργαζόμενους του Δήμου, με αυτεπιστασία. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι τα μικρά τεχνικά που κάνουμε. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το 
σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου 
και σιδήρου μπετόν» για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, με 
προϋπολογισμό εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά  
ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (73.567,53 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 29/2013 μελέτη του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας. 

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

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια, 
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  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 
Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 
Τον Ν. 2286/95 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  μορφοσιδήρου και 
σιδήρου μπετόν. 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 73.567,53 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το ποσό των 15.550.63 € θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2013 και το ποσό των 58.016,90 € του έτους 2014). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ποσότητας ανά 
είδος έως και 20% για την κάλυψη  διαφόρων αναγκών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α. 
4. 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 θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές 
περιγραφές του Δήμου και θα είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι ποσού  3.678,38    €. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 03/10/ 2013 και ώρα 
11:00 π.μ. (ώρα λήξης διαγωνισμού) στη Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου 
Καλαμάτας, Ψαρών 15 – Διοικητήριο – 1ος όροφος . 

Θα μπορεί να δοθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας άλλά και για 
μεμονωμένη ομάδα δηλ.  για μία μόνο  εκ των δύο ομάδων (κατηγοριών ) υλικών όπως 
αυτές ορίζονται από το έντυπο προσφοράς . 
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 όπου 
εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντας. 
 Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας  ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν  στις     
03/10/2013. 
 
2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου 
εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί 
αποκλειστικά στο έντυπο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της υπηρεσίας. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν  στις 
03/10/2013. 
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  
Για τον διαγωνισμό προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν στις  
03/10/2013. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας  ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν στις  
03/10/2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με την μικρότερη  τιμή ανά ομάδα ( κατηγορία ) 
υλικών πού συμμετέχει όπως αυτές ορίζονται στο έντυπο προσφοράς και σε περίπτωση 
πού για κάποιο είδος δεν δίδεται τιμή θα αναδεικνύεται ξεχωριστός  μειοδότης μόνο για 
το συγκεκριμένο είδος . 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει 
νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες  των προς προμήθεια υλικών.  Για την 
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υπογραφή της ο μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται εγγράφως, τμηματικά και σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο πέντε 
εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία. Για κάθε εργάσιμη ημέρα 
καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το  10% της καθαρής αξίας των 
παραγγελθέντων ειδών. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της 
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά 
την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από των προμηθευτή και την 
παραλαβή των ειδών από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η καθαρή αξία 
των ειδών θα υπόκειται σε κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2%. Θα γίνεται 
παρακράτηση φόρου προμηθειών 4%. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

 
 ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  03/10/2013 ώρα 11:00 π.μ.  στο κτίριο της Τ.Υ. 
του Δήμου οδός Ψαρών 15 – Διοικητήριο – 1ος όροφος 
 
 
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. Καρβέλης Γεώργιος   

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  
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  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


