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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   9/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

1η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1775/11-1-2013 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 5/2013 απόφαση) και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
διενέργειας κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια 

γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2013». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Μπούχαλης αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 683/7-1-
2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, η 
οποία έχει ως εξής:  

 
¨ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  
για τη διενέργεια  κανονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».   
  
Προκειμένου  να  δημοπρατήσουμε, με κανονικό μειοδοτικό   διαγωνισμό για τη: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 74.580,00€ με Φ.Π.Α., εισηγούμαστε την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  και την κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης 
της  υπ’ αρ. 1/2013,  μελέτης   της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 
Η  δαπάνη  βαρύνει τον Κ. Α. 6061 και η χρηματοδότηση για την προμήθεια αυτή  
θα γίνει από Δ.Π.  του Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2013.   
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ) 
καθώς  και συναφών νόμων. 

 
                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
                                               ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ¨ 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων του Δήμου προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική 
Επιτροπή.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το σχέδιο της σχετικής 
διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ. 1/2013 μελέτη που έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου,  καθώς επίσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας γάλακτος για τους 

εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2013,  προϋπολογισμού 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (74.580,00 €) 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 1/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας. 

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

ανοικτού κανονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παραπάνω προμήθεια σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του  Δήμου 
Καλαμάτας  και συγκεκριμένα ως εξής:  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
     Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,άρθρο 209. 
2. Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
3. Την Κ.Υ.Α. 12542/0022/20-3-03 Φ.Ε.Κ. 441 Τ.Β. 14-4-03. 

 
                                                       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
                       Ανοικτό κανονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  
προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του 
γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Καλαμάτας   με κριτήριο κατακύρωσης την  
μικρότερη τιμή. 
      Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  22-02-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών, στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας στην οδό Περρωτού & Μαντίκλου, 
στην  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
      Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των  74.580,00 € με τον Φ.Π.Α..               
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 
     Η ποσότητα υπολογίζεται στα 60.000 λίτρα. 
     Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων που θα 
παραλαμβάνει  έως και  30% της ποσότητας γάλακτος.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
      Το προς παράδοση, γάλα θα παραδίδεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και μετά από συνεννόηση με τον τεχνικό ασφάλειας του Δήμου, για 
κάλυψη της καθημερινής ανάγκης και θα πληρεί  απαραιτήτως τις αναφερόμενες προϋποθέσεις 
(τεχνικές προδιαγραφές). 
     Η μεταφορά του  θα γίνεται, με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που θα ορίζονται από 
την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς καμία επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση.  
     Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους θα του 
υποδείξει ο Δήμος ψυγεία για τη διατήρηση του γάλακτος καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας 
και να συντηρεί τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα.  
   
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 
     Η προσφορά θα δοθεί κατά προτίμηση επί του τιμολογίου και του προϋπολογισμού 
προσφοράς (έντυπα της υπηρεσίας τιμολόγιο και προϋπολογισμός προσφοράς). 
     Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα έχει την χαμηλότερη  τιμή στο τιμολόγιο 
προσφοράς. 
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Οι προβλεπόμενες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
     Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
     Θα γίνεται από επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία  στην οποία θα βεβαιώνεται η 
προμήθεια του γάλακτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.   
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     Οι προσφορές θα κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι 
την ώρα λήξης όπως αυτή ορίζεται στην περίληψη της διακήρυξης. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
     Οι τιμές των προσφορών θα ισχύουν για ενενήντα (90) μέρες. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
      Θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.    
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    Α)Απαιτούμενα προσόντα : 
   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά καταστήματα ή εταιρείες εμπορίας γαλακτοκομικών 
προϊόντων.  
 
    Β) Υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά : 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, (5%) επί της  προϋπολογισθείσης δαπάνης 
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσό    3.300,00 €. 
2. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι  οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της  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 έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή. 
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Βεβαίωση εκπροσώπησης για 
τις εταιρείες από μέλους του Δ.Σ. αυτής με κατάθεση πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας που 
εξουσιοδοτεί για την εκπροσώπηση στον διαγωνισμό. 
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης, ότι το γάλα θα είναι εξαιρετικής ποιότητας, θα έχει υποστεί το πολύ διπλή 
παστερίωση και ότι θα παραδίδεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 
μελέτης. 
7.Φορολογική ενημερότητα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 
8.Ασφαλιστική ενημερότητα, από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για το σύνολο 
των εργαζομένων στην προμηθεύτρια εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Ι.Κ.Α. – 
Ο.Α.Ε.Ε  - Ταμείο Εμπόρων κ.α.). 
9. Ο  προσφέρων πρέπει  να δηλώσει στην προσφορά του το εργοστάσιο  στο οποίο θα 
παράγει το  προϊόν (γάλα), το οποίο θα πρέπει να είναι ελληνικό,  καθώς και τον 
τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία  δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Όταν οι προσφέροντες  δεν θα  παράγουν  το γάλα σε δικό τους εργοστάσιο, θα πρέπει να  
υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστάσιου στο οποίο θα 
κατασκευάζονται τα υλικά.    
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων θα 
συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη " ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ". 
  Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε ξεχωριστό φάκελο με την 
ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 
 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 
    Ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει  για το έτος 2013 (μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013 και με 
δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου έως δύο μήνες. 
     Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο, εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας  ίσης με το (10%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 

   Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στον τύπο. 
   Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.    
 
 
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  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Φεβρουαρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


