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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   219/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

27η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 47760/19-8-2011 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) Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 

απόφαση) και 7) Φωτέας Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.  Καρβέλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 216  απόφαση) ο 

οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση).  

 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ, ΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΔΩΝ)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 47740/19-8-
2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας 
η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  
για τη διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού για: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ, ΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ 
ΚΑΔΩΝ)».   
  
Προκειμένου  να  δημοπρατήσουμε με    πρόχειρο  διαγωνισμό για: ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ, ΠΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΔΩΝ)»,  προϋπολογισμού 20.418,00€ με Φ.Π.Α., εισηγούμαστε την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  και την κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης 
της  υπ’ αρ. 10/2011,  μελέτης   της Δ/νσης   καθαριότητας & Αμαξοστασίου. 
Η  δαπάνη  βαρύνει τον Κ. Α.  20.7131.02  και η χρηματοδότηση για την 
προμήθεια αυτή  θα γίνει από Δ.Π.  του Τεχνικού Προγράμματος και 
προϋπολογισμού έτους 2011.   
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ) 
καθώς και του Ν. 3463/2006 και Ν.2286/95. 
Η επιτροπή διαγωνισμού έχει οριστεί  με την υπ΄ αριθμ. 27/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.  
 

                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
                                                     & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο Διευθυντής Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του 
Δήμου Καλαμάτας κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης αναφέρει τα εξής:  

 
Να διευκρινίσω ότι έχουμε συνεργείο και επισκευάζουμε τους 
κάδους στον Δήμο. Οι κάδοι των έξω Δήμων έχουν διαφορετικό 

πυθμένα και χρειάζεται να πάρουμε υλικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το 
σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας 
και Αμαξοστασίου του Δήμου,  καθώς επίσης και τις «Περί δημοπρασιών έργων των 
Ο.Τ.Α.» σχετικές διατάξεις,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ, ΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ 
ΚΑΔΩΝ)», με προϋπολογισμό είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαοκτώ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ευρώ (20.418,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 10/2011 μελέτη της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας. 

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

πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παραπάνω 
προμήθεια σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του  Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
 
                                          Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή,  προϋπολογισμού  20.418 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α 23%, 
η προμήθεια τροχών, πάτων και γωνιών κάδων.  
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές 
τους ( σφραγισμένη οικονομική και Τεχνική προσφορά μαζί με προσπέκτους 
και λοιπά τεχνικά στοιχεία ) μέχρι την 16ην  Σεπτεμβρίου, ημέρα 
Παρασκευή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Αμαξοστασίου  του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Άρθρο 1ο  

Κανόνες δημοσιότητας 
1.1  Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο  ανοικτό διαγωνισμό,  σύμφωνα με 
τους όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), της διατάξεις 
του Ν. 3463/2006  και των συναφών Νόμων . 
1.2. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στον 
τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ.αρ. 11389/93 Υπ. 
Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 
1.3.  Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. 
1.4. Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακύρηξης 
στον τύπο βαρύνει τον φορέα που εκτελεί την προμήθεια. 
 
Άρθρο 2ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού - πρόσθετες πληροφορίες 

2.1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Αμαξοστασίου,  οδός Περρωτού & Μαντίκλου  στο  
Δήμο Καλαμάτας στις  16 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2011 
ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 
10.30 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 
2.2. Εφ’ όσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα 
τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά 
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παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 
2.3.  
 
2.3.Ορίζουμε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καθώς και αξιολόγησης 
προσφορών σύμφωνα με την  27/2011  απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας .  
 

 - Γιαννοπούλου Κοκκωνία, Χημικός Μηχανικός,  

 - Καλογερόπουλος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 - Μπάκας Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., 

σύμφωνα με τις διατάξεις:  

α) της υπ .αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 

(ΕΚΠΟΤΑ)  και β) του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία 
παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς ( Βλέπετε σχετικό άρθρο 6 που αφορά τον χρόνο 
και τον τρόπο υποβολής των προσφορών). 
 
Άρθρο 4ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

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. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με 5% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α.    
6. Πιστοποιητικό ποιότητας για όλα τα προσφερόμενα είδη. 
 
 
Άρθρο 5ο 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 
5.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α, για 
τις ομάδες των υλικών που προσφέρει. 
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5.2. To παραπάνω ποσοστό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά 
υποβάλλεται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή τις 
ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, 
ενώσεις Μ.Μ.Ε. και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μ.Μ.Ε. 
5.3. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που θα 
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
5.4. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον 
τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
(1) Την ημερομηνία έκδοσης. 
(2) Τον εκδότη. 
(3) Τον φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται. 
(4) Τον αριθμό της εγγύησης. 
(5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 
(6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
(7) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
 
5.5. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
 
Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από 
την παρούσα διακήρυξη. 
6.2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 
6.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον φορέα με οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαμβάνονται με αποδείξεις, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται σε αυτόν μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα 
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στον φορέα 
μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
6.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
6.5. Προσφορές που περιέχονται στον φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού πριν την εκπνοή της 



Συνεδρίαση :  27/2011 Τρίτη 23 / 8 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   219/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον Φορέα με οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσμα. 
6.6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς:  
 
(1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
(2) Η επωνυμία του φορέα της προμήθειας. 
(3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
(4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
6.7 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές  για τους τροχούς, πρέπει  να 
καταθέσουν  δείγματα  & να έχουν  σήμα ποιότητας  C.E. 
 
Άρθρο 7ο 

Προσφορές 

 
7.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι  προσφορές υποβάλλονται, μέσα 
σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα..  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα 
στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά.  
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
7.4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  
        Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
7.5.Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.6.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την 
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα 
παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα Κοινοτικής 
προέλευσης. 
7.7 Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για μία 
ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια υλικών. 
 
 
Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

8.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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8.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
προβλεπομένου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από 
τον φορέα πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  
 
Άρθρο 9ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

9.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται 
εγγράφως ως εξής:  
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης  μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι       ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης 
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα 
(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει 
στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, κατά 
την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμοδία 
επιτροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της στο αρμόδιο όργανο το οποίο αποφαίνεται τελικά. 
9.2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου καθώς και εκείνη που 
αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά 
τους. 
9.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται 
δεκτές. 
 
Άρθρο 10ο 

Προσφερόμενη τιμή 

10.1. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α., για παράδοση των 
υλικών   σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
10.2. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία 
δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
10.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
10.4. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία ανά είδος τιμή, για το μέρος της 
ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό ή για ολόκληρη τη 
ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,  
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ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίας για την αξιολόγηση των προσφορών 
επιτροπής. 
 
Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών 

11.1. Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, 
κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο 
πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η 
παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγου χρόνου, εκτός εάν η 
παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών 
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 
11.2. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της 
επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των  
προσφορών, μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο καθώς και 
τον σφραγισμένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφοντας 
περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται 
σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να 
ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ’ αυτού ο ίδιος 
αύξων αριθμός με εκείνον του κυρίως φακέλου. 
11.3. Μετά από  τη καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, 
οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η 
συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει 
τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι’ αυτούς 
που τυχόν αποκλεισθούν. 
11.4. Στην συνέχεια δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισμού τους και παραδίδονται σε όσους 
παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον 
σφραγισμένο φάκελο. 
11.5. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των 
δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
και σφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή. Όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το 
όργανο αποσφραγίσει  τις προσφορές, είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή 
τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
παραμένουν σ’ αυτούς.  
11.6. Ανακήρυξη μειοδότη . 
           Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή οι 
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
από την επιτροπή αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια. Η Ε.Δ.Δ. 
αφού αποσφραγίσει και μονογράψει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει. 
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω το αρμόδιο 
όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, 
υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις  στον κ. Δήμαρχο  
(σύμφωνα  με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία και αποφασίζει για την 
κατακύρωση της προμήθειας με απόφασή του. 
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11.7. Η επιτροπή του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για τη χαμηλότερη τιμή και 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας, την ματαίωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση του ή 
μη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών  προδιαγραφών. 
 
Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

12.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, 
την ποσότητα, τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα 
στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία 
υπογραφής της σύμβασης. 
12.2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
12.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται 
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
12.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, 
εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 
 
Άρθρο 13ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

13.1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. 
13.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
13.3. Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5. του άρθρου 5 της 
παρούσας διακήρυξης και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και 
για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13.4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 
βάση την σύμβαση ο Δήμος Καλαμάτας   υποχρεούται να παραλάβει τα 
υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 
13.5. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
Άρθρο 14ο 

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας 

14.1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
παραδώσει τα υλικά σε τριάντα  (30) ημερολογιακές  ημέρες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
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 14.2.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί 
μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το 
χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/5 
ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. 
14.3. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει  ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 
παραδώσει τα υλικά. 
14.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδόσει την προμήθεια, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 
14.5.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να 
μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που 
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των  υλικών ή 
σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
Άρθρο 15ο 

Παραλαβή  

15.1. Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και τον 
χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 
επιτροπή παραλαβής συγκροτείται, για την συγκεκριμένη κάθε φορά 
προμήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ 
15.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ’ 
όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος. 
15.3. Μετά την διενέργεια ελέγχου συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης. 
 
Άρθρο 16ο 

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 

16.1. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα  γίνει με την εξόφληση του 
100%  της συμβατικής αξίας  και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και 
υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, 
ελεγχθεί  ο φάκελος από το ελεγκτικό συνέδριο και επιστρέψει στο ταμείο 
του Δήμου Καλαμάτας.   
 
Άρθρο 17ο 
          Οι λαμβάνοντες μέρος στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση 
των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 
  Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης η από σημεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι 
είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Για την κατακύρωση του αποτελέσματος αποφασίζει  ο κ. Δήμαρχος. 
Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί 
και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί 
έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
 
ΙΙΙ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 

27/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


