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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   235/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 28η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-09-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4)  Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

 

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 διάταξης 
θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Λειτουργική ενοποίηση 

υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων Δήμου 
Καλαμάτας» και συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού. 

 
Η από 13/9/2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισνμών & Συμβάσεων 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 

(Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 103 παρ. 3 εδ. δ΄, 105 παρ. 5, 149 παρ. 1, 209 παρ. 2, 4 και 

273 παρ. 1 αυτού,  

2. Του ν. 2286/1995 (Α΄ 19),  

3. Του ν. 2741/1999 (Α΄ 199),  

4. Του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) και  

5. Του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11).  

6. Την αρ. 11 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 27754/28.06.2010) του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ με θέμα «Αποδοχή 

της αρ 204/2010 γνωμοδότησης του Δ’ τμήματος του ΝΣΚ δαπάνες δημοσιεύσεων 

διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α’ βαθμού» 

 

    Εισηγούμαστε  

1. Την δημοπράτηση της υπηρεσίας : 

 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 

Με προϋπολογισμό 61.187,00€  χωρίς ΦΠΑ και 75.260,00€ συνυπολογιζομένου του 

ΦΠΑ, με αιτούμενη χρηματοδότηση το συνολικό παραπάνω ποσό από την ΕΥΔ του Ε.Π. και 

υπό την αίρεση της έγκρισης της ανωτέρω χρηματοδότησης, με ανοικτό διαγωνισμό, με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη. 
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2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τρία τακτικά 

μέλη με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

 

α) Ξηρόγιαννη Γεώργιο, με αναπληρωτή τον Μαλαβάζο Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο β) 

Διονυσόπουλο Βασίλειο με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο γ) Κασσά Παύλο με 

αναπληρωτή την Κουτσούλη Δήμητρα, ως μέλη 

                                    

Συν/να : 1) Διακήρυξη 

    

       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
                                                                            ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της, τις 
διατάξεις:  
1. Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 103 παρ. 3 εδ. δ΄, 105 παρ. 5,  
149 παρ.  1, 209 παρ.  2,  4 και 273 παρ.  1 αυτού,  
2. Του ν. 2286/1995 (Α΄ 19),   
3. Του ν. 2741/1999 (Α΄ 199),  
4. Του ν. 3548/2007 (Α΄ 68)  και  
5. Του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11).  
6. Την αρ. 11 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 27754/28.06.2010) του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ με 
θέμα «Αποδοχή της αρ 204/2010 γνωμοδότησης του Δ’ τμήματος του ΝΣΚ 
δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α’ βαθμού» 
 
 

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

1. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκτέλεσης 
του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων Δήμου Καλαμάτας» στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τη συνημμένη Προκήρυξη.  
 
2. Ορίζει ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/10/2010 και από 
ώρα 10.00 έως ώρα 10.30 στο κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται  
στην Καλαμάτα, οδός Αριστομένους αριθμός 28 ενώπιον της 
Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού που συγκροτείται με την 
παρούσα. 
 
3. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών αποτελούμενη από τους εξής: α) Ξηρόγιαννη Γεώργιο, με 
αναπληρωτή τον Μαλαβάζο Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο β) Διονυσόπουλο Βασίλειο 
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με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο γ) Κασσά Παύλο με αναπληρωτή την 
Κουτσούλη Δήμητρα, ως μέλη 
 
4. Περίληψη της Προκήρυξης που θα περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία 
της να δημοσιευθεί: (α) Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (β) Στις εφημερίδες 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΡΡΟΣ, ημερήσιας κυκλοφορίας και ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ εβδομαδιαίας κυκλοφορίας που εδρεύουν στον Νομό 
Μεσσηνίας, (γ) στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ευρείας 
κυκλοφορίας, και (δ) Στην ιστοσελίδα του Δήμου, δεκαπέντε (15)  
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αντίτυπο της Προκήρυξης να τοιχοκολληθεί στο 
Κατάστημα του Δήμου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού 
τοιχοκόλλησης, και να αποσταλεί στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και 
στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας .  
 
5. Η παρούσα μαζί  την αναλυτική προκήρυξη να δημοσιευθεί  κατά το 
άρθρο 105 παρ. 5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και να 
αποσταλεί μαζί με το αποδεικτικό δημοσίευσης στον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας.  

 
6. Αντίτυπο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο 
στα γραφεία του Δήμου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διαχείρισης 
Διαγωνισμών & Συμβάσεων, οδός Πολυβίου 6, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, μέχρι και την προτεραία της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Κάθε ένας που λαμβάνει αντίτυπο της προκήρυξης 
υποχρεούται να καταγράψει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο ή 
επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και  
τηλεομοιοτυπίας), προκειμένου να του αποστέλλονται τυχόν 
διευκρινίσεις επί της προκήρυξης. Σε περίπτωση παράλειψης ή 
ελλιπούς καταγραφής των ανωτέρω στοιχείων ο Δήμος δεν φέρει  
καμία ευθύνη έναντι του ενδιαφερομένου για παράλειψη 
κοινοποίησης των διευκρινίσεων.  
 
7. Γίνεται μνεία ότι: (α) Η δαπάνη εκτέλεσης της συμβάσεως, που 
προϋπολογίζεται σε ευρώ 61.187 πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας 
23%, ήτοι  συνολικά σε ευρώ 75.260 θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση (β) Πριν τη 
σύναψη της συμβάσεως η κατακυρωτική απόφαση θα αποσταλεί στον 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας.  
 
8. Σύμφωνα με την αρ. 11 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 27754/28.06.2010) 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ :  οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα λοιπά 
κηρύκεια, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την 
αναθέτουσα αρχή με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα 
ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του Αναδόχου κατά 
την πληρωμή τους από την  αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


