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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   087/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 13η/2011 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

22861/13-5-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός,  6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) 

Φωτέας Νικόλαος. 

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικά μέλος  κ. Μπουζιάνης Παύλος.  

  

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 : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών (2011)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22868/13-5-
2011 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια αρδευτικών υλικών (2011)¨.     
 

Για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού προμηθειών του Δήμου Καλαμάτας  
συντάχθηκε η υπ’ αρ. 13/2011 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 26.136,27 € με Φ.Π.Α. (23%). Η προμήθεια θα 
έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Η εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2011 ανέρχεται σε 
20.000,00 €  από Δ.Π. και θα βαρύνει τον κωδικό 35.7135.04 του τεχνικού 
προγράμματος 2011 του Δήμου Καλαμάτας  

Εισηγούμαστε την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης για την 
διενέργεια πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 209 του Ν. 
3463/06 Δ.Κ.Κ. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ Τον Ν. 2286/95 Τον 
Ν.3801/2009 

Όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης  
  

  Καλαμάτα 13/05/2011 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
  Γεωπόνος MSc  

 
Συνημμένη: Η  13/2011 Μελέτη της Δ/νσης Γ.Υ. 
 
 
Η διαλογική συζήτηση επί του θέματος αυτού διεξήχθη και έχει καταγραφεί στην 
προηγούμενη υπ’ αριθμ. 82/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα δύο 
αυτά θέματα είναι παρεμφερή και συζητήθηκαν από κοινού. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. 
Μπρεδήμα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
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Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια 
αρδευτικών υλικών (2011)», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από 
τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

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 
Τον Ν.3801/2009 
Όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αρδευτικών  υλικών του Δήμου 
Καλαμάτας για το έτος 2011. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 26.136,27 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
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. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 9 παρ. 12 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει περί του ότι η 
επιχείρηση του δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (Άρθρο 9 παρ. 
1α  της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

7. Δήλωση ότι οι προσφορές,  θα ισχύουν για δώδεκα μήνες (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

8. Δήλωση για την έγκαιρη εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα γίνεται τμηματικά ή 
συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και η οποία θα είναι σύμφωνη με 
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τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην μελέτη και δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 
10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.  

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 1.306,81 €. 

10. Τα διαφημιστικά έντυπα των υλικών της προμήθειας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την Πέμπτη 2 /06./ 2011 και 
ώρα 12:00 π.μ. (ώρα έναρξης διαγωνισμού) στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καλαμάτας, Παπατσώνη 4. 
 
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 αρδευτικών  υλικών  πρασίνου στις     2/6./2011. 
2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί αποκλειστικά στα έντυπα 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ κ’ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας. Επίσης στο 
φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό προμήθειας αρδευτικών υλικών στις     2/6./ 2011. 
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  αρδευτικών υλικών      2/6./2011. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με την μικρότερη συνολική τιμή και εφόσον τα 
προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης ή οι μειοδότες  θα καταθέσουν  
εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της  συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ των 
υλικών που προσφέρει  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
α/ Ο χρόνος παράδοσης των αρδευτικών υλικών   καθορίζεται στη σύμβαση . 
β/ Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει υπό τα προμήθεια υλικά, στο φυτώριο του 
Δήμου Καλαμάτας   μετά από  συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου . Ο χρόνος 
εκτέλεσης της προμήθειας  δεν θα ξεπερνά της (10) ημέρες από την παραγγελία του 
επιβλέποντα μετά την υπογραφή του συμφωνητικού . Για κάθε εργάσιμη ημέρα 
καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% του προϋπολογισμού της 
προμήθειας. 
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γ/  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 
στις νόμιμες κρατήσεις. 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 Πέμπτη 2/06/2011 ώρα 12:00 π.μ. στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καλαμάτας, Παπατσώνη 4.                                                                                                    
 

   ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
   Η δαπάνη δημοσίευσης πληρώνεται από τον ανάδοχο, βάσει του Ν. 3548/2007, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 
       
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  6. Φαββατάς Δημήτριος 



Συνεδρίαση :  13/2011 Τρίτη 17/05/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   087/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26  Μαΐου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
                                                                               

 


