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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   46/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   366/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

46η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 68346/9-11-2012 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

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

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.   

 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικών του Δήμου 

Καλαμάτας έτους 2012» 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-11-2012 εισήγηση του 
Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 

«ΘΕΜΑ : «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια λογισμικών του Δήμου Καλαμάτας έτους 2012» 

 
 
Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη αριθμ.12/2012 Τμήματος Νέων 

Τεχνολογιών και Πληροφορικής η οποία επισυνάπτεται) καθώς και σχέδιο κατάρτισης 

όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικών 

του Δήμου Καλαμάτας έτους 2012, προϋπολογισμού 32.269,05 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ., της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Αναπληρωτής   Προϊστάμενος 

Διονυσόπουλος  Βασίλειος 

Η  Διευθύντρια  Διοικητικών 

Ιντζέ  Αθανασία» 

 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το σχέδιο της σχετικής 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, 
καθώς και το γεγονός ότι ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Μπρεδήμας και Φαββατάς, 
κατά πλειοψηφία,   
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

I.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας λογισμικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, έτους 2012, με προϋπολογισμό 
τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ και πέντε λεπτών 
(32.269,05 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12/2012 μελέτη της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 

II. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη για την διενέργεια   
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση 
Διοικητικών του  Δήμου Καλαμάτας, και το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής : 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012. 
 
 
 

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 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια λογισμικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 32.269,05  € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Η προμήθεια περιλαμβάνει 5 διαφορετικά είδη τα οποία περιγράφονται στη μελέτη αριθμ. 
12/2012 του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής και αναφέρονται συνοπτικά 
στον πίνακα που βρίσκεται στην ενότητα «Τεχνική Περιγραφή.- Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
μελέτης αυτής. Η προμήθεια είναι διαιρετή στα 5 είδη που αναφέρονται στον παραπάνω 
πίνακα. 
Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων (με 
συμπληρωματική σύμβαση) ανά είδος έως και 20%. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 
2. 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. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι 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. 

4. Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (άρθρο 
26 παρ. 1 α Υ.Α.11389/93) στο ποσό για το οποίο θα συμμετάσχει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 3/12/2012  έως 11:00 π.μ. ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού, στο Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου 
Καλαμάτας, Αριστομένους 28. 
 
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 και με την σειρά που αναφέρονται 
παραπάνω, όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος.  
Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Την απόφαση της Ο.Ε. 366/2012 
Για το διαγωνισμό προμήθειας λογισμικών στις 3/12/2012 

2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί κατά προτίμηση στα έντυπα 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας. Επίσης στο 
φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Την απόφαση της Ο.Ε. 366/2012 
Για το διαγωνισμό προμήθειας λογισμικών στις 3/12/2012 

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. 
Την απόφαση της Ο.Ε. 366/2012 
Για το διαγωνισμό προμήθειας λογισμικών στις 3/12/2012 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος, όπως αυτά περιγράφονται και απαριθμούνται στη 
μελέτη (5 είδη συνολικά) και μπορούν να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός μειοδότες, έως 
ένας  για κάθε είδος.  
 
Μειοδότης για κάθε είδος θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
για το συγκεκριμένο είδος  προϊόντων.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ  
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Η σύμβαση ανά μειοδότη, ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της, με δικαίωμα 
παράτασης του συμβατικού χρόνου από τον Δήμο Καλαμάτας έως και δύο μήνες. Για την 
υπογραφή της ο μειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της συμβατικής 
αξίας  (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία. 
Για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το  5% της καθαρής αξίας των 
παραγγελθέντων και μη παραδοθέντων ειδών. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της 
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δήμου. 
Η μεταφορά τους θα γίνεται, με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που θα ορίζονται από 
το Δήμο Καλαμάτας, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας της παραγγελίας χωρίς καμία 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.    
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η πληρωμή θα γίνεται 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. Επί των ποσών θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που 
ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, στις οποίες σύμφωνα με το Ν.4013/2011 θα προστεθεί κράτηση 
ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης αυτής παρακρατείται από την 
αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως 3/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο 
κεντρικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28 Καλαμάτα, Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής. 
Οι προσφορές θα ισχύουν για τρεις μήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Αρμόδια για την δικαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων, είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Παναγιώτης Νίκας 

 
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. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 
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  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Νοεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


