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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   100/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/04-04-2007 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Ηλεκτρονική πύλη Δήμου Καλαμάτας». 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 7903/4-4-2007  
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας» 

 
Σας στέλνουμε τη διακήρυξη για το έργο «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας» 

προκειμένου να προβείτε στην έγκριση των όρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (262.000 €)  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 19% ενώ η διακήρυξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 21-2-2007 έως 28-2-2007 
από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». 
       
 
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
       
       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Συν/να : Διακήρυξη»  
 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της σχετικής διακήρυξης σύμφωνα με 
το οποίο: 
 
Το τοπικά προκηρυσσόμενο έργο είναι ενταγμένο στις «Δράσεις που αφορούν στην 
διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη», στο πλαίσιο της πράξης 5 του Μέτρου 2.2 
«Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»,  του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 
 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια των αναγκαίων υποδομών σε υλικό και 
λογισμικό συστήματος καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία μίας κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης (e-
Government Portal) στο Δήμο Καλαμάτας. Η Δημοτική Πύλη πρόκειται θα προσφέρει 
ενημερωτικό περιεχόμενο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 1ου, 2ου, 3ου και (πιλοτικά) 4ου 
επιπέδου προς πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ θα αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για το 
σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή άλλων ιστοσελίδων που έχει ήδη αναπτύξει ο 
Δήμος. 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων 
ευρώ (262.000 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Γ΄ Κ.Π.Σ. από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα 
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από 
το Ελληνικό Δημόσιο.  
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Η ταξινόμηση κατά CPV είναι η ακόλουθη:  
72 00 00 00 - 5  Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες  
30 23 00 00 - 0  Υλικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
30 24 00 00 - 3  Λογισμικό 
30 25 00 00 - 6 Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
30 26 00 00 - 9  Εξυπηρετητές. 
 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. [Η σύμβαση θα καλύπτεται από το 
νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνο με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ. 59/2007 με το οποίο 
ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2004/17/ΕΚ, του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
προμηθειών», του Π.Δ. 346/98  (ΦΕΚ 230/Α’/98)  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» στο μέτρο που δεν αντιβαίνει τα Π.Δ. 60/2007 και 
59/2007, της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης 
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), για όσες 
διαδικασίες δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τα Π.Δ. 60/2007, 59/2007 και 346/98, του 
Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 89/665ΕΟΚ», του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», της Οδηγίας 
89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων 
κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος 
νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», τους 
ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας 
1260/99 άρθρο 46 και 1159/2000, του κανονισμού (ΕΚ) 1783/99 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης», του κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία», του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»]. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ., 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου 
ανοιχτού διεθνές διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη  
τεχνοοικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονική 
Πύλη Δήμου Καλαμάτας» σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την 
ισχύουσα νομοθεσία και το περιεχόμενο της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
152.802/ΚτΠ5555-Β/19-7-2006 απόφασης του ειδικού γραμματέα για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας για την ένταξη του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου 
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Καλαμάτας» στο Μέτρο 2.2 του Ε.Π. «ΚτΠ». Οι προσφορές θα υποβάλλονται από 
τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου 
μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Καλαμάτας την Τρίτη 12 
Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

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 24 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


