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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
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  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Επί πρακτικού επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο 
«Ανάπτυξη Ιστοτόπου Ανάδειξης – Προβολής και των Εξειδικευμένων 

Εφαρμογών του». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4106/20-2-2008 
έγγραφο του Τμήματος Σχέσεων του Δήμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηματοδοτήσεων 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου 
«Ανάπτυξη ιστοτόπου Ανάδειξης – προβολής και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών 
του». 
 
                            Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. Δήμου 4098/20-2-2008 πρακτικό 
της από 20/2/2008 συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου 
«Ανάπτυξη ιστοτόπου Ανάδειξης – προβολής και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών του», 
προκειμένου να αποφασίσετε επί αυτού.                          
 

                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
                                                                      Νίκος Μπασακίδης 

 
Συν/να: 
1.Το 4098/20-2-2008 πρακτικό της Επιτροπής 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Β. Τριανταφυλλίδη 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Π. Κασσάς 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Αθαν. Ιντζέ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4098/20-2-2008 πρακτικό της 
Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το έργο 
«Ανάπτυξη Ιστοτόπου Ανάδειξης - Προβολής και των Εξειδικευμένων 

Εφαρμογών του» 
 

        Στην Καλαμάτα σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι: 

1. Μπουμποπούλου Αγγελική  

2. Κασσάς Παύλος  

3. Κόκκιζας Αναστάσιος  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Ιστοτόπου 

Ανάδειξης - Προβολής και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών του» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

320/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, συνεδριάσαμε δημόσια στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να προβούμε στην 

διενέργεια του διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 30/2008 
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απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και την  επανάληψη του με βάση 

την υπ’ αριθμ. 54/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.  

 Μέχρι τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) κατατέθηκε στο Τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμάτας μία προσφορά από το Πανεπιστήμιο Πατρών - 

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (αρ. πρωτ. 4037/20-2-2008) 

μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος μέχρι τις 10:00 π.μ. - ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών στο Τμήμα Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο Β.1.6 της διακήρυξης 

(Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών) - ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την 

παράδοση των προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στις 10:30 π.μ. στην 

αποσφράγιση και στην υπογραφή της κατατεθειμένης προσφοράς η οποία και περιέκλειε τρεις 

σφραγισμένους υποφακέλους (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 

Οικονομική Προσφορά) μέσα σε σφραγισμένα πακέτα. 

Μετά τη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 

Προσφοράς η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό 

κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας (άρθρο Β.2.6 της διακήρυξης). Από τον έλεγχο 

προέκυψε ότι η προσφορά του Πανεπιστήμιου Πατρών - Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά. 

Κατόπιν τούτων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

την αποδοχή  της προσφοράς του Πανεπιστήμιου Πατρών - Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων στο διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη Ιστοτόπου Ανάδειξης - 

Προβολής και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών του» και την συνέχιση του διαγωνισμού με 

την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 

 
ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

1. Μπουμποπούλου Αγγελική 

2. Κασσάς Παύλος  

3. Κόκκιζας Αναστάσιος»  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4098/20-2-2008 Πρακτικό της 
Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη 
Ιστοτόπου Ανάδειξης – Προβολής και των Εξειδικευμένων Εφαρμογών του», το 
οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης και συγκεκριμένα 
εγκρίνει τα εξής:  
 
Την αποδοχή της προσφοράς του Πανεπιστημίου Πατρών - Εργαστήριο 
Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων στο διαγωνισμό για την 
«Ανάπτυξη Ιστοτόπου Ανάδειξης - Προβολής και των Εξειδικευμένων 
Εφαρμογών του» και τη συνέχιση του διαγωνισμού με την αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς. 

 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

 


