
Συνεδρίαση :  16/2013 Τρίτη  23 / 4 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

16η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 21365/19-4-2013 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, 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 εκτός ημερήσιας θέμα 
που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
του, με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων και διακήρυξης 
κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων για την 

κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 2013». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 23/4/2013 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο 
έχει ως εξής:  
                                                                                        
       Θέμα:  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για “προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 
αναγκών των Βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2013» 
   
Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων 
διακήρυξης (υπ΄αρίθμ. 01/2013 μελέτη του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία και επισυνάπτεται), κανονικού  
μειοδοτικού διαγωνισμού για “προμήθεια τροφίμων έτους 2013” για την κάλυψη των 
αναγκών των Βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2013» 
 προϋπολογισμού 99.981,95€(για το έτος 2013) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και 
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 με αριθμό 11389/93 ΥΑ (ΕΚΠΟΤΑ). 
  
 
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                     «με εντολή» 

                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

                                                                                              ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ  

Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος: 
 
Επειδή θέλουμε να είναι σύντομη η διαδικασία, προβλέπεται από το 
νόμο, αντί να δημοσιευτεί είκοσι ημέρες, να δημοσιευτεί δέκα ημέρες. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε, λέτε προμήθειες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα; 

 
Θα σας πω ακριβώς. Αφορά είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, 
είδη κρεοπωλείου, είδη κατεψυγμένων, ειδών άρτου και 

αρτοσκευασμάτων. Αυτά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε θέλω να πω δυο κουβέντες γι’ αυτό το θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Με αφορμή την προχθεσινή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
την ερώτηση που κατέθεσα, ο Πρόεδρος του Φορέα με διέψευσε και 

είπε, αυτά που λέω δεν ισχύουν. Βλέπουμε από το σημερινό θέμα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για θυμίστε μου λίγο. 

 
Είπα ότι ο προμηθευτής κρέατος εδώ και δεκαπέντε ημέρες έχει να πάει 
κρέας στους παιδικούς σταθμούς. Ο Πρόεδρος αρνήθηκε. Σας 

ενημερώνω και ενημερώνω και τους συναδέλφους όλους ότι ακόμα και σήμερα 
συνεχίζεται να μη δίνεται κρέας στους παιδικούς σταθμούς. Ίσως η Δημοτική Αρχή 
ξεκίνησε τη σαρακοστή πιο νωρίς στους παιδικούς σταθμούς.  
Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς ζητάμε να γίνει πιο γρήγορα ο διαγωνισμός αυτός, διότι οι 
γονείς πληρώνουν στους παιδικούς σταθμούς, για το κάθε παιδί που είναι μέσω ΕΣΠΑ 
παίρνει ο Δήμος Καλαμάτας περίπου 3.000 ευρώ, οι γονείς πληρώνουν κι αυτή τη 
στιγμή δεν γίνεται κανονική σίτιση στους παιδικούς σταθμούς. Εδώ και δεκαπέντε 
μέρες ο προμηθευτής κρέατος αρνείται να πάει κρέας στους παιδικούς σταθμούς διότι 
δεν πληρώνεται.  

 
Να πω κάτι για ενημέρωση.  
Καταρχήν αυτό το πρόβλημα, εντός εισαγωγικών, το τονίζω και πάλι 

το εντός εισαγωγικών, δημιουργήθηκε διότι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, 
όπως συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό να εκδίδονται οι νόμοι κε Μπρεδήμα, 
εκδίδονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προβλέφθηκε να γίνονται οι 
διαγωνισμοί πια από το Δήμο. Η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος εκδόθηκε στο χρονικό 
διάστημα που είχε ξεκινήσει ο παιδικός σταθμός τη διαδικασία και με την εγκύκλιο 
προβλεπόταν η εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και να γίνουν οι 
διαδικασίες από το Δήμο.  
Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε μία καθυστέρηση και κάποιες δυσκολίες. Τα 
έχουμε υπόψη αυτά που είπε ο κ. Φαββατάς και θα τα αντιμετωπίσουμε με μικρές 
αναθέσεις μικρής χρονικής διάρκειας μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, πάντοτε στα πλαίσια 
του νόμου. Προβλέπονται κάποιες αναθέσεις για επείγουσες περιπτώσεις όπως είναι η 
συγκεκριμένη και μέχρι να γίνει λοιπόν ο διαγωνισμός.  
Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας, ούτε οι γονείς. Και βέβαια 
σωστές οι παρατηρήσεις του κ. Φαββατά αλλά δυστυχώς εδώ κυβερνιόμαστε από 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όπου γίνεται καταιγισμός καθημερινά. 

 
Συμφωνούμε σε όλα όσα είπατε, έτσι πράγματι είναι. Αλλά ο κ. 
Αδαμόπουλος όμως δεν έπρεπε να προβεί σ’ αυτές τις 

κατηγορηματικές διαψεύσεις και να πει ότι «ψεύδεστε διότι αυτά τα πράγματα δεν 
συμβαίνουν και ότι έχει δοθεί κατεύθυνση». 

 
Κοιτάξτε, ενδεχομένως να μην είχε υπόψη του την εγκύκλιο η οποία 
είχε εκδοθεί. Εδώ σου λέω καθημερινά βγαίνουν νομοθετήματα, 

έχουμε χάσει την μπάλα πραγματικά. 
 
Εν πάση περιπτώσει και πάλι νομίζω το εξής, ότι μπορούσε με μια 
καλή συνεννόηση, να γίνεται η χορήγηση και θα πληρωνότανε  εκ 

των υστέρων.  
Συμφωνώ ως προς την ανάλυση, αλλά ως προς το πραγματικό μέρος μπορούσε να 
γίνει. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις γίνονται, σίγουρα γίνονται πάντοτε προς το 
καλό και καλά κάνατε και το σημειώσατε.  

Ευχαριστούμε. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για «Προμήθεια τροφίμων» για την 
κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2013, όπως 
αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 1/2013 μελέτη του Φορέα 
Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, με 
προϋπολογισμό ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (99.981,95 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  

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

κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραπάνω προμήθεια, 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

   Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
τροφίμων (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου και αρτοποιίας) 
για το έτος 2013, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού  99.981,95 € με 
ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά μετά από αξιολόγηση.   

 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως παρακάτω 

1. Είδη Παντοπωλείου                46.423,90  € -  εγγύηση συμμετοχής (5%)  2.321,20  €   

2. Είδη κρεοπωλείου                  18.645,00  € -       «               «                       932,25  € 

3. Είδη οπωροπωλείου               24.994,47  € -       «               «                    1.249,72  € 

4. Είδη ιχθυοπωλείου-κατεψ/να  3.488,88  € -         «               «                       174,44  €  

5. Είδη αρτοπωλείου                   6.429,70  € -         «               «                       231,48  € 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο  

Ισχύουσες διατάξεις 
Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της 

προμήθειας είναι : 

Οι διατάξεις του  Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α. Η διακήρυξη  
Β.  Η προσφορά του μειοδότη 
Γ.  Το τιμολόγιο μελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο    

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 
1.  Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 99.981,95 € με τον  ΦΠΑ. 

2. Θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Φορέα όπου θα υπάρχει   
εγγεγραμμένη πίστωση.    

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Επιτροπές διαγωνισμού  
Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων θα γίνει από 

επιτροπή η οποία θα ορισθεί με κλήρωση στις 26/04/2013 και θα συγκροτηθεί με απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής.  

Πληροφορίες σχετικά με  το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα 
Προμηθειών και Αποθήκης στο Τηλ. 2721360715. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Δεκτοί στο διαγωνισμό  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 
Β. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
Γ. Συνεταιρισμοί 
Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν  στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό : 

Α. Την φερεγγυότητά τους 
Β. Την επαγγελματική αξιοπιστία τους 
Γ. Την  χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση 
Δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί 

ποινή αποκλεισμού : 

1.. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση προς το 5% του προϋπ/σμού. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 
οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας (όταν πρόκειται για εταιρία, για όλους τους εταίρους). 
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3.  Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής  ή Διοικητικής αρχής  από τα οποία να προκύπτει 
ότι: 

+ Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό. 

+ Δεν τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια  
Δημόσια Αρχή. 

Φορολογική ενημερότητα (όταν πρόκειται για εταιρία, για όλους τους εταίρους). 

Ασφαλιστική ενημερότητα (όταν πρόκειται για εταιρία, για όλους τους εταίρους). 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής του HACCP. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

Καταστατικό της εταιρίας. 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου(όταν πρόκειται για εταιρία, για όλους τους εταίρους). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και έχουν 
το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση σύνταξης της επιστολής σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και πρέπει 
απαραίτητα να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία : 

Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος της. 
Τον εκδότη της επιστολής 
Την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται. 
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους του εκδότη ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων θα 
συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη « Προσόντα – Δικαιολογητικά». 

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε ξεχωριστό φάκελο με την 
ένδειξη « Οικονομική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Τόπος παράδοσης 
Οι προμήθειες θα παραδίδονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε ποσότητες 

καθοριζόμενες εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. 

Η μεταφορά θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου  στον χώρο που θα ορίζεται από την 
Υπηρεσία. 
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Σε περίπτωση απεργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει κανονικά την 
Υπηρεσία, με τα είδη και την ποσότητα που έχουν παραγγελθεί.    

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Προσφερόμενη Τιμή 
Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια αγαθών, δίνεται επί του τιμολογίου της 

μελέτης.    Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση καθώς και ο ΦΠΑ που τον καταβάλλει το Ν.Π. 

Μειοδότης θεωρείται αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του 
προϋπολογισμού της προσφοράς του. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλο το έτος 
2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τα είδη είναι διαιρετά (κατά κατηγορία). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
Θα γίνεται από επιτροπή, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται : 
Α. Για τα τυποποιημένα προϊόντα, έλεγχος στα αναγραφόμενα στοιχεία και κατάσταση 

προϊόντος. 
Β. Για τα λοιπά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζουν οι προμηθευτές 

στο διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Πληρωμή 
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με 

βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά την 
διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας. 

Η πληρωμή θα γίνεται εντός δέκα ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών στην 
Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 10% της συμβατικής 

δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών Ιδρυμάτων . 

Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Ισχύς σύμβασης 
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Ανάδειξη των προμηθευτών θα γίνει για χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα έτος,  με δικαίωμα της Υπηρεσίας να παρατείνει τη σύμβαση  για δύο 
μήνες.       

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Ο συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στο έντυπο της 

υπηρεσίας που θα το βρει στην προκήρυξη με τίτλο «Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

Για την επιλογή του  μειοδότη  θα  ληφθεί  σοβαρά  υπόψη  και  μάλιστα  με ποινή 
αποκλεισμού από  τη  δημοπρασία,  η  προσφορά  να  αναφέρεται  αυστηρά και μόνο στα 
ζητούμενα είδη, τα οποία αναφέρονται στη μελέτη του Ν.Π.  Σημειωτέον ότι εναλλακτικές 
λύσεις, όσον αφορά στα ζητούμενα είδη δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ή  διοικητικές προσφυγές κατά: 
των όρων της διακήρυξης 
των συμμετεχόντων 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/05/20130 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00 π.μ ώρα 
λήξης της κατάθεσης προσφορών, στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου 
Καλαμάτας Αριστομένους 28 (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης). 

Οι  ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής διακήρυξης (καθώς και 
της σχετικής μελέτης), μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 
2721360717 Κο Λαγωνικάκο Σπύρο στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης. 

 
    Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες : 
1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 30/04/2013 
2) ΦΩΝΗ 30/04/2013 
3) ΜΕΣΣ. ΛΟΓΟΣ 02/05/2013  
4) ΕΞΠΡΕΣ 30/04/2013 
5) ΚΕΡΔΟΣ 30/04/2013 
6) Φ.Ε.Κ. 26/04/2013 
 
     
ΙΙΙ. Περιορίζει την προθεσμία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού  από τις 

είκοσι στις δέκα μέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης 
της περίληψης διακήρυξης. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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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 26 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


