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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   047/2007 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28                 

σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό                

06/15-02-2007 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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος  και  5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθμ. 37/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά 
στο έργο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Σώμα ότι με την υπ΄ αριθμ. 37/2007 
προηγούμενη απόφασή του : 

 
Ι. Απέρριψε την προσφορά της εταιρείας LINK A.E., καθώς παρουσιάζει ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία 
αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του 
ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο  «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

 
ΙΙ. Ενέκρινε την επανάληψη του παραπάνω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης (υπ΄ αριθμ. 303/2006 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής) 
επειδή στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού παραμένει μόνο μία εταιρία και δεν 
θα υπάρχει ο κατάλληλος ανταγωνισμός. 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο Σώμα ότι μετά από σχετική επικοινωνία, η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας με e-mail ενημερώνει την υπηρεσία 
τα εξής :  
 
«Α) Το έργο ΜΑΝ Καλαμάτας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως προς το 
φυσικό αντικείμενο μέχρι 30/09/2008 και ως προς το οικονομικό μέχρι 31/10/2008. 
Σύμφωνα με την διακήρυξη, ζητείτε για τα έργα της κατηγορίας όπως το δικό σας, ο χρόνος 
υλοποίησης να μη ξεπερνά τους 16 μήνες. Ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια επιτυχούς 
υλοποίησης του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένα. 
 
Β) Σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο το οποίο και λαμβάνει υπόψη της η 
Μονάδα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ προκειμένου να ελέγξει την νομιμότητα των διαδικασιών 
που ακολουθήθηκαν από τον Τ.Δ., δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας ή έλλειψης ανταγωνισμού 
στην περίπτωση που έχει απομείνει μία εταιρεία μετά το έλεγχο των προσφορών. Επίσης 
δεν υπάρχει θέμα ακόμη και αν μόνο μία εταιρεία ελάμβανε μέρος εξ αρχής στον 
διαγωνισμό. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον βεβαίως ο Τ.Δ. έχει εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από 
το νόμο διαδικασίες δημοσιοποίησης του διεθνούς διαγωνισμού (π.χ. Ε.Ε., Ελληνικός τύπος, 
Διαβούλευση, κλπ). 
 
Σημ. Λόγω του εξειδικευμένου του φυσικού αντικειμένου αλλά και των κριτηρίων 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, παρατηρούμε στους διαγωνισμούς σε όλη την χώρα 
περιορισμένο αριθμό συμμετοχής εταιρειών (ορισμένοι δε κατέληξαν άγονοι λόγω ουδεμίας 
συμμετοχής). 
 
Τέλος σας ενημερώνω ότι η αλληλογραφία με e-mail είναι επίσημη διαδικασία της ΕΥΔ ΕΠ 
ΚτΠ (σύμφωνα και με σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ) και φυσικά μπορείτε να την 
πρωτοκολλήσετε ως έγγραφο. 
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Στη διάθεσή σας, 
Αβέρκιος Βαφειάδης 
Υπεύθυνος Μέτρου 4.2 – Πρόσκλησης 93 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ύστερα από τα νέα στοιχεία μπορούμε να αποφασίσουμε τη συνέχιση του 
διαγωνισμού προκειμένου να μην χαθούν οι προθεσμίες για το έργο.  

 
 
Δεν ξέρω κατά πόσο ο διαγωνισμός είναι σύννομος; Υπήρχε και 
άλλη προσφορά που δεν έγινε δεκτή. Να μην κολλάμε στις 

προθεσμίες. Να επαναλάβουμε το διαγωνισμό και να βάλουμε λιγότερο χρόνο εκτέλεσης. 
Εμμένω στην αρχική απόφασή μας. 
 

 
Δεν μπορώ να ψηφίσω αλλιώς τώρα. Υπάρχουν τρεις λόγους, για τους 
οποίους εμμένω στην αρχική μου θέση: 1) μένει μόνο ένας 

διαγωνιζόμενος, 2) η βαθμολογία του είναι χαμηλή και 3) υπήρχε και άλλη προσφορά.  
 

 
Εάν οι παραπάνω διευκρινίσεις υπήρχαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, η 
εισήγηση και η απόφαση θα ήταν διαφορετικές. Εξάλλου δεν πρόκειται για 

δημόσιο έργο όπου απαγορεύεται η συνέχιση του διαγωνισμού με έναν μόνο 
διαγωνιζόμενο.  
 
 
Στη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης, δίνονται διευκρινήσεις από το δημοτικό υπάλληλο 
και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού κ. Ξηρόγιαννη Γεώργιο, ο 
οποίος απαντά και σε σχετικές ερωτήσεις και μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι ο διαγωνισμός 
έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2004 κοινοτική οδηγία και τον ΕΚΠΟΤΑ και όχι με το 
νόμο Σουφλιά και ότι αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν υπάρχει θέμα 
νομιμότητας,  ενώ επί του θέματος παρεμβαίνουν ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος 
και το μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Μετά τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει : 
1. την κατάργηση της παρ. (II) του αποφασιστικού μέρους της υπ΄ αριθμ. 37/2007 

απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής   και 
2. την συνέχιση στα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού για το έργο «Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας», μετά τα νέα στοιχεία και τις διευκρινίσεις που 
κατατέθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. 
και Κοσμόπουλου, κατά πλειοψηφία, 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Καταργεί την παρ. (II) του αποφασιστικού μέρους της υπ΄ αριθμ. 37/2007 

απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής,  που αφορά στην επανάληψη του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 

 και 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη συνέχιση στα περαιτέρω στάδια του εν λόγω διαγωνισμού, μετά 

τα νέα στοιχεία και τις διευκρινίσεις που κατατέθηκαν από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


