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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 44η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 14-11-2008
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.

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 :
Έγκριση επικαιροποιηµένης Μελέτης ∆ιόδευσης για το «Μητροπολιτικό ∆ίκτυο
Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου
26170/10-11-2008 υπηρεσιακή εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης
«Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας», η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποιηµένης Μελέτης ∆ιόδευσης
«Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας»

για

το

Στο υπ’ αρ. πρωτ. 25558/3-11-08 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" προς τους
υπεύθυνους έργων υλοποίησης Μητροπολιτικών ∆ικτύων Οπτικών Ινών
αναφέρεται ότι θα πρέπει η επικαιροποιηµένη Αναλυτική Μελέτη ∆ιόδευσης
και Σχεδιασµού να έχει την έγκριση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Η επικαιροποιηµένη Μελέτη για το «Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών
Ινών ∆ήµου Καλαµάτας» (αρ. πρωτ. 17387/1-8-07) αποτελεί το κείµενο που
καθορίζει ποσοτικά το ακριβές φυσικό αντικείµενο του έργου που καλείται να
υλοποιήσει στην πράξη ο Ανάδοχος (ΙΝΤRΑΚΑΤ) και αποτελεί τη βάση για
την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής και
Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) του ∆ήµου.
Η επικαιροποιηµένη Μελέτη έχει εγκριθεί από την ΕΥ∆ΕΠ Κοινωνία της
Πληροφορίας (υπ’ αρ. πρωτ. 21340/25-9-07 µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου) και τον Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης (υπ’ αρ. πρωτ.
18202/10-8-07 έγγραφο).
Κατόπιν τούτων, σας υποβάλλουµε την επικαιροποιηµένη Αναλυτική
Μελέτη ∆ιόδευσης προκειµένου να προβείτε στην έγκρισή της.
O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ξηρόγιαννης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μπασακίδης Νικόλαος

ΣΥΝ/ΝΑ : Η υπ’ αρ. πρωτ. 17387/1-8-07 επικαιροποιηµένη Μελέτη ∆ιόδευσης
και Σχεδιασµού για το «Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου
Καλαµάτας»
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εγκρίνει την επικαιροποιηµένη Αναλυτική Μελέτη ∆ιόδευσης και Σχεδιασµού για
το «Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας».

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
6. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 2 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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