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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   68/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

9η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11472/1-3-2013 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) 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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Τουριστική προβολή των ορεινών 

περιοχών του Δήμου Καλαμάτας». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11669/4-3-2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών 
& Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
Θέμα : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Τουριστική προβολή των ορεινών 
περιοχών του Δήμου Καλαμάτας»  

 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 15183/29-10-12 απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο της 
τουριστικής προβολής των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας το 
οποίο προτάθηκε στα πλαίσια της υπ' αρ. 6032/26-7-2010 πρόσκλησης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Μέτρο 313 
“Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων” και αφορά τη δημιουργία ενός 
έντυπου περιηγητικού οδηγού και  ενός δικτυακού τόπου που θα 
αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών  του 
Δήμου  Καλαμάτας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 33.000,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 23%  7.590,00 €, ήτοι  40.590,00 €.   

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
(Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών ΟΤΑ). Η επιλογή του αναδόχου 
προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μέσω πρόχειρου ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ορίζεται ότι οι 
προσφορές μπορεί να καλύπτουν μόνο το ένα από τα δύο υποέργα. Η 
υπηρεσία είναι διαιρετή, δηλαδή θα αναδειχθεί μειοδότης για κάθε υποέργο. 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων των της διακήρυξης της 
συνημμένης μελέτης. 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Εισήγησης 
Ανάθεσης του παραπάνω διαγωνισμού θα είναι η επιτροπή διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτή συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αρ. 60/2013 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής. 

 
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
M.Sc. Πολιτικός Μηχ/κός 

 
 

Συν/να:  Μελέτη 1/2013 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που εξελίσσεται επί του 
θέματος αναλυτικά έχουν ως εξής:  
  

 
Και τα τρία επόμενα θέματα, να πιάσουμε ένα – ένα, είναι πολύ 
ενδιαφέροντα. Το πρώτο αφορά  την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας». 

Καταρχήν θα ήθελα να πω γενικά δύο πράγματα, ότι και τα τρία επόμενα θέματα είναι 
χρηματοδοτούμενα. Το μεν ένα είναι με 70% και 30% ίδιους πόρους και τα δε 6ο  και 
7ο  είναι 100% χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.  

Είναι εδώ και ο αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Ξηρόγιαννης, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ 
καλά και τα τρία θέματα, ότι θέλετε να ρωτήσετε.  

Θα ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο όπως ανέφερα που αφορά την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την «τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας».  

Κύριε Μπρεδήμα θέλετε κάτι να ρωτήσετε;  
 
Όχι κ. Πρόεδρε, δεν θέλω να ρωτήσω.  
 
Θα ψηφίσετε;  
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: «ΛΕΥΚΟ».  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος;  

 
Το πρώτο δεν είναι 30% και 70%, είναι 42%, 58%, γιατί ο ΦΠΑ βαρύνει το 
Δήμο εξ’ ολοκλήρου. Αλλά για το πρώτο πραγματικά είναι ενδιαφέροντα 

αυτά, αλλά θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις.  

Διαβάζοντας εδώ την εισηγητική έκθεση, που λέει εδώ ο μελετητής, τέλος πάντων ο 
εργολάβος, όπως θέλετε πάρτε το, το πρώτο υποέργο έχει να κάνει με «συλλογή 
πληροφοριακού υλικού και δημιουργία περιηγητικού οδηγού με θεματικές διαδρομές», 
ιστορία - πολιτισμός, διάφορα κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα, όπως μάχες, 
βιομηχανοποίηση, μνημεία, εκκλησίες, μονές, παραδοσιακοί οικισμοί, κατασκευές, άυλα 
στοιχεία, παραδόσεις, έθιμα, μουσικά όργανα, γιορτές προϊόντων».  

 
Μην κουράζεστε.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Πήρατε το λόγο;  
 
Κύριε Ηλιόπουλε, σας παρακαλώ, κ. Ηλιόπουλε.   
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ανάγνωση κάνω, βεβαίως γιατί;   
 
Δεν έχει το χρόνο, το δικαίωμα να μιλήσει; Πως θα γίνει;  

 
Εντάξει. Θα ερχόμαστε εδώ να ακούμε τις διακηρύξεις. Κάτσε 
Πρόεδρε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δεν είσαι υποχρεωμένος να καθίσεις, μπορείς να αποχωρήσεις.  

 
Η διαδικασία κυλάει ήρεμα. Δεν υπάρχει λόγος. Έχει τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσει.  

Κύριε Νιάρχο, σας παρακαλώ, συνεχίστε κ. Νιάρχο.  
 
Να μου απαντήσει ο κύριος εδώ πέρα που με διακόπτει ………… 

 
Θα απαντήσει φυσικά, θα απαντήσει.  
 

Να μου απαντήσει σ’ όλα αυτά εδώ πέρα που λέει, να τα διαβάσει, γιατί 
μπορεί να μην τα έχει διαβάσει, γι΄ αυτό του τα διαβάζω.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ………………………. (δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο κ. Νιάρχο, κ. Νιάρχο.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Είμαι βέβαιος ότι δεν τα έχεις διαβάσει, γι’ αυτό στα διαβάζω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, κύριε Νιάρχο.   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ......................... (δεν ακούγεται). 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Αφού θέλεις, κοίταξε να δεις, μπορώ να μιλάω σε οποιοδήποτε επίπεδο.  

 
Κύριε Νιάρχο, σας παρακαλώ, μιλάτε εδώ, μιλάτε στο Προεδρείο. 
Κύριε Νιάρχο, σας παρακαλώ, μην απαντάτε.  

 
Λοιπόν και θα πω. Αν διαβάσετε και την εισηγητική έκθεση θα δείτε μέσα 
…., δεν πρόλαβα να τα μάθω απέξω, τώρα τα διάβασα, γι’ αυτό τα διαβάζω 

από μέσα. Άμα την είχα την εισήγηση από χθες, θα σας το έλεγα απέξω, δεν θα τα 
διάβαζα από μέσα.  

«Πανίδα, χλωρίδα, μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι, καλντερίμια, γεφύρια, μονοπάτια, 
οικιστικός πλούτος, παραδοσιακά προϊόντα, βότανα, τα πάντα». Όλα αυτά. Δηλαδή 
που θα τα βρει ο μελετητής αυτά; Θα ψάχνει στον Ταΰγετο για να βρει τα μονοπάτια ή 
τη χλωρίδα και την πανίδα; Δεν θα τα βρει μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Δήμου; Εγώ λέω ότι από κει θα τα βρει. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα 
μονοπάτια. Δεν θα τα βρει μέσα από τις ιστοσελίδες των Υπουργείων, την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, από το Υπουργείο Γεωργίας, το Δασαρχείο, από που θα τα 
βρει;  

Λοιπόν αυτά που είναι καταγραμμένα από τις δημόσιες Υπηρεσίες, δεν μπορεί ο Δήμος 
ή αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη κρατική Υπηρεσία να τα κάνει;   

Εμείς λέμε ότι μπορεί να τα κάνει και από κει θα τα βρει ο μελετητής και από κει θα τα 
φέρει και θα έπρεπε οι Υπηρεσίες του Δήμου, όπως κάναν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
που δεν είναι μια μελέτη δέκα σελίδες, αλλά πεντακόσιες σελίδες, έχουν τη 
δυνατότητα και αν δεν έχουν ας προσλάβουν και έναν – δύο υπάλληλους ακόμα, για 
να κάνουν αυτή την εργασία.  

Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί όλα αυτά εδώ που βάζει μέσα, κοροϊδευόμαστε.   
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :  09/2013 Τρίτη  5 / 3 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   68/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

Ναι, ευχαριστώ.  

Η τοποθέτησή σας δηλαδή είναι ότι θα μπορούσε να γίνει από 
υπαλλήλους του Δήμου και από δημόσιες Υπηρεσίες και όχι .................... 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Προφανώς, προφανώς.  

 
Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αν μπορούσε 
να γίνει σίγουρα θα το είχαμε αναθέσει. Να ξέρετε ότι αν το αναθέταμε 

και θα έπρεπε να  εμπλέξουμε δεκαπέντε Υπηρεσίες, για να κάνουν ένα τέτοιο 
διαφημιστικό φυλλάδιο, θα χρειαζόταν κανένα χρόνο. Τουλάχιστον ο ιδιώτης που θα 
το αναλάβει θα το ολοκληρώσει.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ................................. (δεν ακούγεται). 

 
Όχι. Γράφει συγκεκριμένα. Χρόνος υλοποίησης , .......................  

Καταρχήν, με την ευκαιρία, ξέχασα να πω ότι χωρίζεται σε δύο υποέργα 
όπου η δημοπρασία είναι και διαιρετή. Για το μεν πρώτο ο χρόνος υλοποίησης είναι 
τρεις μήνες, το δε δεύτερο κομμάτι είναι πέντε μήνες.  

Λοιπόν ψηφίζετε ΚΑΤΑ, έτσι; Και εσείς κ. Μπρεδήμα;  
 
Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω το εξής:  
Επειδή παρόμοιος οδηγός, είχε εκδώσει ο Δήμος έναν οδηγό πριν από 

καιρό και είχαμε επισημάνει πάρα πολλά σφάλματα μέσα, θα παρακαλούσαμε, διότι δεν 
μας εδόθηκε ο χρόνος, δεν είναι δυνατόν σε διάστημα μισής ώρας που ερχόμαστε εδώ 
να έχουμε αντιμετωπίσει, πράγματι, τα σοβαρά αυτά θέματα, γι’ αυτό ψηφίζουμε 
«ΛΕΥΚΟ», αλλά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όταν κάνετε την επιλογή αυτή των 
προσώπων, να ‘ρθει πάλι το θέμα εδώ, διότι ο πολιτισμός που περιέχει και εμπεριέχει 
τα θέματα μέσα της ιστορίας και γενικότερα, υπάρχουν προβλήματα που έχουν 
ανακύψει κατά το παρελθόν και θα πρέπει να τα δουν με επιμέλεια σ’ αυτούς τους 
οποίους θα αναθέσετε. Δεν ξέρω θα γίνει με ανάθεση;  

 
Δεν θα γίνει. Διαγωνισμός, το γράφουμε και εμείς μπροστά. Συνεπώς θα 
έρθουμε πάλι στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.     
 
Και θα πρέπει να επισημάνετε σ’ αυτούς τους ανθρώπους να μην δοθεί, 
ή μάλλον να επισημάνετε τα λάθη τα οποία είχαν γίνει στον 

προηγούμενο τουριστικό οδηγό, τα οποία είχε δεχθεί και ο Δήμαρχος, προκειμένου να 
....................... 

 
Θα μπορείτε κι εσείς να παρέμβετε και να πείτε τις παρατηρήσεις σας.  
Ευχαριστώ.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που 
έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου,  μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα  και Φαββατά οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και του κ. Νιάρχου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Τουριστική προβολή των 

ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας», με προϋπολογισμό σαράντα 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (40.590,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 1/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας. 

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

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα 
με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του  Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
2. του Π.Δ. 28/80 (Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών ΟΤΑ) 
3. της Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
4. του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
5. του Π.Δ. 18/00 
6. του Ν. 2286/95 
7. του Π.Δ. 346/98 
8. του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009 
9. του Π.Δ. 60/07 
10. του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006 (Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές 

διατάξεις) 
11. του Ν. 3979/2011 (Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις) 
12. τις εγκυκλίους 176/2008, 22211/2008 και 15566/2011 του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού. 
όπως αυτοί ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

     Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της 
υπηρεσίας που αφορά την τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου 
Καλαμάτας μέσω της δημιουργίας ενός έντυπου περιηγητικού οδηγού και  ενός 
δικτυακού τόπου με σκοπό την προβολή- προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των ως άνω περιοχών. Ορίζεται ότι οι προσφορές μπορεί να 
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καλύπτουν μόνο το ένα από τα δύο υποέργα. Η υπηρεσία είναι διαιρετή, δηλαδή θα 
αναδειχθεί μειοδότης για κάθε υποέργο. 
      Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών, στα γραφεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου 
Καλαμάτας στην οδό Πολυβίου 6. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 40.590,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.              
 
ΤΙΜΗ : 
Η προσφορά θα δοθεί κατά προτίμηση επί των εντύπων του προϋπολογισμού 
προσφοράς της υπηρεσίας. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
    Οι τιμές της προσφοράς θα ισχύουν για τρεις μήνες. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
     Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού 
26/03/2013 και μέχρι την ώρα λήξης 10:00 π.μ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας του συμμετέχοντα, με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή. 

2. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης από το αρμόδιο 
όργανο.  

3. Απόφαση και κατάθεση πρακτικού του Δ.Σ. των εταιρειών που θα συμμετάσχουν  
στον διαγωνισμό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.  

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Ελληνικής Τράπεζας ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της 
Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση 
από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους 
Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
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 
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υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα 
παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό «Τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου 
Καλαμάτας». 
2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί κατά προτίμηση στο έντυπο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας. Επίσης στο φάκελο θα 
αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό «Τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου 
Καλαμάτας». 
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. 
Για το διαγωνισμό «Τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του Δήμου 
Καλαμάτας». 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος με την συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά 
υποέργο. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο /οι ανάδοχος/οι οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5%  επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την ολοκλήρωσή της. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ: 
Θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.  
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:     
Φ. Ε. 8%  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 
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Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στον τύπο. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. 
 
ΙΙΙ. H Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Εισήγησης 

Ανάθεσης του παραπάνω διαγωνισμού έχει οριστεί με την υπ’ αρ. 
60/2013 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 
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 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος   

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


