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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   29/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   271/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 29η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 6-08-2009 

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 Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, και 4) Κουρκουτάς 

Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος και 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί της εισηγήσεως της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υλοποίηση 
του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 

Δήμου Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
18923/5-8-2009 εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής τους έργου «Επέκταση Δικτύου 
Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας», η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ :  Εισήγηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υλοποίηση 
του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών 
Ινών Δήμου Καλαμάτας»  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Στο πλαίσιο της με Α.Π.  151110/ΚτΠ 1110-Β3 4/2/2004 πρόσκλησης με 

κωδικό 93 και τίτλο «Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 
Οπτικών Ινών  σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας» του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 
του Γ΄ΚΠΣ, εντάχθηκε (Απόφαση ένταξης 152.823/ΚτΠ10122/Β/28-9-2005) 
και υλοποιήθηκε το έργο «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
Δήμου Καλαμάτας» (συνοπτικά «ΜΑΝ Καλαμάτας») π/υ 1.256.445,30 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο  προκηρύχθηκε με βάση την από 
2/8/2006 διακήρυξη εφεξής «Διακήρυξη ΜΑΝ Καλαμάτας», ανατέθηκε στην 
εταιρεία INTΡAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤRΑΚΑΤ) με την υπ’ αρ. πρωτ. 15253/3-
7-2007 σύμβαση εφεξής «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας») και έχει ολοκληρωθεί 
και παραληφθεί με πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  

2. Στο πλαίσιο της με Α.Π. 152.327/ΨΣ 4439/Β/30-3-09 Πρόσκλησης με κωδικό 
195 και τίτλο «Επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων 
Οπτικών Ινών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των προσκλήσεων 93 και 145 
του ΕΠ ΚτΠ»  υπεβλήθη από το Δήμο σχετική αίτηση χρηματοδότησης για την 
επέκταση του ΜΑΝ Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε για συνολικό π/υ 
459.095,85 ευρώ με την υπ’ αριθμ. 154.554/ΨΣ9168-Β/27-7-2009 απόφαση 
ένταξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ, εφεξής «Απόφαση Ένταξης Επέκτασης Δικτύου 
ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας».  

3. Στη σχετική πρόσκληση 195 προσδιορίζεται το φυσικό αντικείμενο της 
επέκτασης που αφορά αποκλειστικά παθητική υποδομή (Χαντάκι, Κόμβοι, 
κλπ.) και όχι ενεργό και ασύρματο εξοπλισμό, για να καλύψει είτε α) σημεία 
του Δημοσίου που είχαν μείνει απέξω στην πρώτη φάση, είτε β) σημαντικές 
«εμπορικές διαδρομές» που δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό, είτε γ) 
επέκταση των ΜΑΝ μέχρι τα CURBS όπως αυτά προσδιορίζονται από τους 
υπάρχοντες ΚΚ του ΟΤΕ. Οι δύο τελευταίες επεκτάσεις αναβαθμίζουν 
σημαντικά τα υπάρχοντα δίκτυα και τα κάνουν πολύ περισσότερο ελκυστικά 
τόσο στους Παρόχους – Πελάτες, όσο και στο μελλοντικό επιχειρηματικό 
Σχήμα διαχείρισης των ΜΑΝ και από το Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
ΙΙ που σχεδιάζεται από το ΥΠ.ΕΣ. κα την ΚτΠ ΑΕ.  
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4. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου πρέπει να έχει υλοποιηθεί ως 
την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών του Άξονα 4 του Ε.Π. ΚτΠ, η 
οποία στην παρούσα φάση είναι η 31/12/2009. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» παρατάθηκε για τον άξονα 4 σύμφωνα με την  
C(2008)3102/ 20.6.2008 επιστολή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αναφορικά με τη χρονική παράταση υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατά την οποία (Άρθρο 12) παρατείνεται έως 
31/12/2009 η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του 
άξονα 4 από τον οποίο χρηματοδοτείται το παρόν έργο.  

5. Το δίκτυο οπτικών ινών «ΜΑΝ Καλαμάτας» που υλοποιήθηκε με τη Σύμβαση 
«Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας», αποτελεί, όπως και τα υπόλοιπα αντίστοιχα έργα 
που δημιουργούνται σε άλλους 73 Δήμους της Χώρας, ένα από τα πιο 
σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα μεταφοράς ψηφιακών πληροφοριών και η 
υλοποίησή του ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη αφού χρησιμοποιήθηκαν 
τεχνολογίες αιχμής οι οποίες δεν είχαν στο παρελθόν εφαρμοστεί σε ευρεία 
κλίμακα στην Ελλάδα.  

6. Όπως αναφέρεται στο σημείο 8 των ειδικών και γενικών όρων της απόφασης 
ένταξης του παρόντος έργου της επέκτασης το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί 
με τις ακριβώς ίδιες προδιαγραφές και να έχει το ίδιο επίπεδο 
λειτουργικότητας ως δίκτυο με το έργο « ΜΑΝ Καλαμάτας», όπως αυτό 
προσδιορίζεται τόσο από την σύμβαση «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας» και της 
σχετικής εγκεκριμένης μελέτης Σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου «ΜΑΝ 
Καλαμάτας» όσο και από την προσφορά του Αναδόχου του έργου «ΜΑΝ 
Καλαμάτας» και τη διακήρυξη «Διακήρυξη ΜΑΝ Καλαμάτας». Ως αποτέλεσμα 
θα πρέπει να προκύψει για το Δήμο Καλαμάτας ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο 
οπτικών ινών καθολικά διαχειρίσιμο από άκρη σε άκρη με ενιαία αποτύπωση 
όλων των συστατικών μερών του.  

7. Στη συγκεκριμένη απόφαση «Απόφαση Ένταξης Επέκτασης Δικτύου ΜΑΝ 
Δήμου Καλαμάτας» και ιδιαίτερα στο σημείο 7 των ειδικών και γενικών όρων 
ένταξης της πράξης, αναφέρεται ότι για την ανάθεση του παρόντος έργου, ο 
Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της σύμβασης του έργου «ΜΑΝ 
Καλαμάτας» εταιρεία ΙΝΤRΑΚΑΤ με βάση τα αναφερόμενα στο  Άρθρο 2 – 
Αντικείμενο, της σύμβασης «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας» για συμπληρωματικές 
με το έργο «ΜΑΝ Καλαμάτας» προμήθειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ιδία στην παρ. (2) εδ. β) αυτής 
(αντιστοιχεί στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 με το οποίο έγινε προσαρμογή της 
2004/18/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο). Η σχετική διάταξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 της σύμβασης «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας» είχε προβλεφθεί και στη 
σχετική διακήρυξη του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας» και συγκεκριμένα στο 
ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισμός – Διαδικασία με διαπραγμάτευση αυτής. Επίσης με 
το ίδιο άρθρο 2 της σύμβασης «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας», η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να αναθέσει νέες Υπηρεσίες Λειτουργίας για την περίοδο από το 
2009 μέχρι το 2011, μετά δηλαδή τη λήξη της περιόδου εγγύησης, που 
συνίστανται σε επανάληψη των σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται με την 
κύρια σύμβαση «Σύμβαση ΜΑΝ Καλαμάτας».  Ειδικότερα σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης μεταξύ άλλων και 
στην ακόλουθη περίπτωση (Παρ. 2, σημείο β), «…. όταν αφορούν 
συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή 
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εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων 
προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε 
την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες 
τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση».  

8. Με την υπ’ αρ. 266/3-8-2009 απόφασή της, η Δημαρχιακή Επιτροπή προέβη 
στη σύσταση «Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής» για το έργο «Επέκταση 
Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας», εφεξής «ΕΠΙΤΡΟΠΗ», η οποία 
λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, να γνωμοδοτήσει αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 και να τεκμηριώσει ότι «… η 
αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί 
υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή 
προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και 
συντήρηση του έργου». Επί πλέον να αναφέρει πιθανούς πρόσθετους λόγους 
που τεκμαίρουν ανάγκη τεχνικής μοναδικότητας για το συγκεκριμένο έργο 
«Επέκταση Δικτύου ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας» της εταιρείας ΙΝΤRΑΚΑΤ που 
είναι ο Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών 
Ινών Δήμου Καλαμάτας» που υλοποιεί ο Δήμος.  

9. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μελέτησε διεξοδικώς όλα τα σχετικά κείμενα και ιδιαίτερα α) την 
Αναλυτική Μελέτη Διόδευσης και Σχεδιασμού του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας»,  
β) τη αντίστοιχη διακήρυξη «Διακήρυξη ΜΑΝ Καλαμάτας» και τους Πίνακες 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν όπου 
περιγράφονται σε λεπτομερειακό επίπεδο οι τεχνικές προδιαγραφές τόσο των 
υλικών και του εξοπλισμού όσο και των κατασκευαστικών μερών του έργου, 
γ) την προσφορά του Αναδόχου του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας», δ) τα 
πρωτόκολλα Τμηματικής και Οριστικής Παραλαβής και όλα τα φύλλα 
Ενδιαμέσων και Οριστικών Ελέγχων όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από την 
ΕΠΠΕ και ε) τον σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης του έργου όπως αυτός 
παραδόθηκε από τον Ανάδοχο του έργου εταιρεία ΙΝΤRΑΚΑΤ. 

 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Τεχνικές Διαπιστώσεις  
 
Ο Ανάδοχος του έργου  «ΜΑΝ Καλαμάτας», συνέταξε για την υλοποίηση του 
έργου την προβλεπόμενη από την Διακήρυξη Αναλυτική Μελέτη Διόδευσης και 
Σχεδιασμού, η οποία πρέπει στις προδιαγραφές της να είναι συμβατή με τις 
προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης Διόδευσης και Σχεδιασμού που θα 
σχεδιαστεί για το έργο «Επέκταση Δικτύου ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας» ώστε να 
διασφαλίζεται η ενιαία λειτουργικότητα του συνολικού δικτύου. Επίσης στην 
απόφαση ένταξης του έργου «Επέκταση Δικτύου ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας» 
αναφέρεται ότι : «Το παρόν έργο θα πρέπει να εκτελεστεί με τις ίδιες 
προδιαγραφές και να έχει το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας ως δίκτυο με το έργο 
« ΜΑΝ Καλαμάτας», όπως αυτό προσδιορίζεται τόσο από την σύμβαση «Σύμβαση 
ΜΑΝ Καλαμάτας» και της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης Σχεδιασμού και 
υλοποίησης του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας» όσο και από την προσφορά του 
Αναδόχου του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας» και τη διακήρυξη «Διακήρυξη ΜΑΝ 
Καλαμάτας». Ως αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει για το Δήμο Καλαμάτας ένα 
ενιαίο λειτουργικό δίκτυο οπτικών ινών καθολικά διαχειρίσιμο από άκρη σε άκρη 
με ενιαία αποτύπωση όλων των συστατικών μερών του». Τυχόν αλλαγή του 
Αναδόχου δεν διασφαλίζει ότι θα κατασκευαστεί ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο 
οπτικών ινών καθολικά διαχειρίσιμο από άκρη σε άκρη με ενιαία αποτύπωση 
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όλων των συστατικών μερών του, ώστε να ικανοποιείται ο συγκεκριμένος όρος 
της απόφασης ένταξης. 
Η επιλογή διαφορετικού αναδόχου μπορεί να οδηγήσει στην προμήθεια υλικών 
διαφορετικών κατασκευαστών σε σχέση με τους κατασκευαστές των υλικών που 
έχουν τοποθετηθεί ή προβλέπεται να τοποθετηθούν στο αρχικό δίκτυο. Αυτό 
συνεπάγεται έλλειψη ομοιογένειας στο συνολικό δίκτυο η οποία όμως είναι 
σημαντικότατη τόσο κατά τη διάρκεια συντήρησης του δικτύου όσο και στις 
αποκαταστάσεις των βλαβών. Συγκεκριμένα  σε περίπτωση βλάβης  στο δίκτυο 
όπου θα πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση της ζημίας με αντικατάσταση 
κάποιων υλικών (π.χ. πολυσωλήνια, καλώδια οπτικών ινών κλπ), μπορεί να 
παρουσιαστούν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες δεδομένου ότι για την 
αποκατάσταση της ζημιάς θα απαιτηθεί υλικό το οποίο μπορεί να μην είναι 
απόλυτα συμβατό με το ήδη εγκατεστημένο, με αποτέλεσμα πέραν των 
ενδεχομένων προβλημάτων συμβατότητας, να προκαλούνται δυσανάλογες 
τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση του έργου. 
Η τήρηση του προσυμφωνημένου επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών (SLA), από 
τον μελλοντικό διαχειριστή του συνολικού δικτύου θα παρακολουθείται σε 
επίπεδο συνολικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως των υλοποιήσεων των επιμέρους 
δύο δικτύων (αρχικό και επέκταση). Η ύπαρξη διαφορετικών αναδόχων θα 
δημιουργούσε τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και αξιοποίηση του δικτύου στο 
μελλοντικό διαχειριστή όσον αφορά στη διασφάλιση του προσυμφωνημένου 
επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών (SLA), ο οποίος είναι ο πιο κρίσιμος 
παράγοντας στη μελλοντική αξιοποίηση των δικτύων από τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση 
ένταξης «Απόφαση Ένταξης Επέκτασης Δικτύου ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας».  
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης 195 (σημείο 8) και τη σχετική 
απόφαση ένταξης του έργου «Απόφαση Ένταξης Επέκτασης Δικτύου ΜΑΝ Δήμου 
Καλαμάτας» (σημείο 4 των όρων ένταξης), η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να 
προβλέψει στη σχετική Σύμβαση τη δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας του 
συνόλου του δικτύου (αρχικού και επέκτασης) μέχρι το τέλος του 2010. Τυχόν 
ανάδειξη μέσω διακήρυξης διαφορετικού αναδόχου για το έργο «Επέκταση 
Δικτύου ΜΑΝ Δήμου Καλαμάτας» θα δημιουργούσε δισεπίλυτα προβλήματα στη 
συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Επιπλέον δεδομένου ότι το αρχικό δίκτυο 
«ΜΑΝ Καλαμάτας» βρίσκεται υπό εγγύηση καλής λειτουργίας από τον υπάρχοντα 
Ανάδοχο, οποιαδήποτε επέμβαση κατασκευαστικά σε υφιστάμενη υποδομή του 
ΜΑΝ από τον νέο Ανάδοχο  που υλοποιεί την επέκταση, σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός,  δύναται να εγείρει διάφορα θέματα νομικής φύσεως σε περίπτωση 
ζημιάς στο δίκτυο με υπαιτιότητά του. 
Επίσης στην περίπτωση του έργου «ΜΑΝ Καλαμάτας» η εκκίνηση της φάσης της 
κατασκευής  έγινε μετά από τουλάχιστον 3  μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης, που απαιτήθηκαν για την σύνταξη και οριστικοποίηση της Μελέτης 
Διόδευσης και Σχεδιασμού του έργου. Η τεχνική άποψη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι ότι 
ένας νέος Ανάδοχος θα χρειαζότανε για τις προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες 
χρονικό διάστημα αντίστοιχης διάρκειας. 
Τέλος, απαιτείται ενιαία αποτύπωση όλων των συστατικών μερών του δικτύου 
στο σύνολό του (αρχικό και επέκταση) μέσω Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών καθώς και ύπαρξη ενιαίου φακέλου τεκμηρίωσης του έργου.  
Για τους τεχνικούς λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε περίπτωση που η 
επέκταση του δικτύου γίνει με την προκήρυξη διαγωνισμού, οι τεχνικές 
προδιαγραφές ενός τέτοιου διαγωνισμού θα έπρεπε να συμπεριλάβουν ως 
περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης την ακριβή υλοποίηση από τον 
υποψήφιο ανάδοχο όλων των επιμέρους μερών του δικτύου όπως έχουν ήδη 
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κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται από τον υπάρχοντα ανάδοχο ΙΝΤRΑΚΑΤ, ώστε 
να είναι εφικτή η παροχή της ίδιας ποιότητας υπηρεσιών και να διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα της προσφερόμενης λύσης της επέκτασης με το υπάρχον 
δίκτυο.  
 

Εισήγηση  

Για όλους τους  λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ γνωμοδοτεί 
ότι  συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 για τη σύναψη 
σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να προηγηθεί 
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης με την εταιρεία ΙΝΤRΑΚΑΤ, η οποία έχει και 
την τεχνική μοναδικότητα ως Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού 
Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας» να υλοποιήσει και το παρόν έργο 
«Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».  

 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

2. Μαλαβάζος Κωνσταντίνος   

3. Κάτσος Παναγιώτης 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την  
προαναφερόμενη εισήγηση – πόρισμα της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, 
μειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. Εγκρίνει το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υλοποίηση του έργου 
«Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου 
Καλαμάτας», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης με την εταιρεία INTΡAKOM 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤRΑΚΑΤ), η οποία έχει και την τεχνική μοναδικότητα ως 
Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
Δήμου Καλαμάτας» να υλοποιήσει και το παρόν έργο «Επέκταση 
Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας», καθόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, όπως αναλυτικά 
τεκμηριώνονται στο πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.  

 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον υπεύθυνο του έργου Ξηρόγιαννη Γεώργιο, να προβεί στις 

σχετικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΙΝΤRΑΚΑΤ και να 
ετοιμάσει για υπογραφή το σχετικό σχέδιο σύμβασης.  

 
 



Συνεδρίαση :  29/2009 Δευτέρα 10/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   271/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   7

 

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 Παναγιώτης  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 


