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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   69/2013 
  

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων 

φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου 
Καλαμάτας» 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 11553/1-3-
2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής : 
 

«Θέμα : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση 
αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου 
Καλαμάτας»  

 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 121138/3-7-2012 (ΑΔΑ Β4170-ΣΦ2) 

απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης 
τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 59.660,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 23%  13.721,80 €, ήτοι  73.381,80 €.   

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής 
Απόφασης 11389/23-03-1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ). Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα 
πραγματοποιηθεί μέσω πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

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

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης, Εισήγησης 
Ανάθεσης και Παραλαβής του διαγωνισμού θα είναι η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, 
απ' ευθείας ανάθεσης και παραλαβής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 60/2013 Απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής. 
 
 

Συν/να:  Μελέτη 38/2011 

 
 
 
 

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

M.Sc. Πολιτικός Μηχ/κός» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής : 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται να προμηθευτούμε 38 
ιστούς, πάνω θα μπει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, μπαταρία και ένα 

φωτιστικό led 8 W, 12 V η τάση, και θα υπάρχει μια πινακίδα που θα ενημερώνει για 
τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης της 
Καλαμάτας, κυρίως Φαρρών, Ναυαρίνου, Λακωνικής, Αθηνών, τα κυριότερα σημεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 73.381,80. 

 
ΛΕΥΚΟ κ. Πρόεδρε διότι δεν κατέστη δυνατόν, όπως είπα και για τα 
προηγούμενα, να ενημερωθούμε, καθώς και για το επόμενο που 

περιέχει διακήρυξη 300 σελίδων. 
 
Εμείς για την μελέτη, που έχουν συντάξει νομίζω οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Δήμου, δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνούμε. Διαφωνούμε με την 

γενικότερη πολιτική της ενέργειας που υπάρχει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ηη θέση μας είναι γνωστή, επανειλημμένα την έχουμε διατυπώσει. 
Θα ψηφίσουμε ΚΑΤΑ. 

 
Εγώ θέλω να πω κ. Πρόεδρε, όπως και το προηγούμενο έργο και 
αυτό, είναι πολύ σημαντικά. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στις 

αστικές συγκοινωνίες, στην ενημέρωση του κόσμου, υπάρχει σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας, όπως στην Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή και σε άλλες, είναι χρήσιμο για τον 
κόσμο, για τα παιδιά που πάνε σχολείο, να ενημερώνονται για την διέλευση των 
λεωφορείων και πάντοτε συμβατά με το περιβάλλον. Είναι χρήματα μέσω Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία τα διεκδικήσαμε και θα έρθουν αυτά τα έργα να υλοποιηθούν στο 
Δήμο.  

 
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό έργο γιατί θα εξυπηρετεί την 
καθημερινότητα του δημότη, και όπως είπαμε είναι έργα 

χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 100%. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το σχέδιο 
της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και το γεγονός ότι 
τα μέλη της Επιτροπής κ. Μπρεδήμας και κ. Φαββατάς δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, ενώ το 
μέλος της Επιτροπής κ. Νιάρχος τάσσεται ΚΑΤΑ,  κατά  πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και εγκατάστασης 
αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του 
Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό εβδομήντα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (73.381,80 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 38/2011 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 

      

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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II. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια, 
σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του  
Δήμου Καλαμάτας, και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  

 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 
 το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
 την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
 το Ν. 2286/95  
 το Π.Δ. 394/96  
 το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
 το Π.Δ. 118/07 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων 
φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις οι οποίες ανήκουν στον Δήμο 
Καλαμάτας. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 73.381,80 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ο

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας και 
στο τηλέφωνο 2721099118. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή και το επάγγελμά του συμμετέχοντα.  
2. Φορολογική ενημερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: α) Έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. β) Τα 
προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές περιγραφές του Δήμου και 
θα είναι εξαιρετικής ποιότητας και γ) 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. 

5. Έντυπο τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένο με τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια 
για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 
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6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 3.669,10 €,  ίση με το 5% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η εγγυητική θα πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα 
τουλάχιστον μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 
26 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, Πολυβίου 6. Προσφορές 
που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

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 προσφέροντος. 
Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων φωτοσυστημάτων 
σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας στις 26/3/2013. 

2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί αποκλειστικά στο έντυπο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας. Επίσης στο φάκελο θα 
αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων φωτοσυστημάτων 
σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας στις 26/3/2013. 

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 προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων φωτοσυστημάτων 
σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας στις 26/3/2013. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των 
υλικών και εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ο

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας ίση με το 10% της  συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο  προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια υλικά το πολύ δύο 
(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, στα σημεία που θα του υποδειχθούν από 
το Δήμο. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής 
παραλαβής του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΛΗΡΩΜΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την 
έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την παραλαβή των ειδών 
από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η καθαρή αξία των ειδών θα υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις. Θα γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθειών 4%. Ο Φ.Π.Α. θα 
βαρύνει το Δήμο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, Πολυβίου 6. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ο

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν μετά την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    8/3/2013 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 
 
 
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   
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Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   7

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


