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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   34/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   277/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 34η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-10-2010 

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 Αθανάσιος, 3)  Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

  

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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατακύρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου “Λειτουργική Ενοποίηση 
υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και 

δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του Προγράμματος 
«Καλλικράτης»” του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 23223/22-10-2010 
έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου “Λειτουργική 

Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ 
και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή 
του Προγράμματος «Καλλικράτης»” του ΕΠ «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση» 

               ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Νο3) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

 
Σας υποβάλουμε το πρακτικό Νο3 κατακύρωσης του διαγωνισμού της από 21ης Οκτωβρίου 
2010 συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: “Λειτουργική 
Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και 
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης»” του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 
Συν/να: 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο3.  
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Οκτωβρίου 2010 

Στo Δήμο Καλαμάτας σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ., στο κτήριο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 (2ος 

όροφος), συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε και λειτουργεί με την υπ’ αρ. 235/13-9-

2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 
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την αξιολόγηση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 

Διαγωνισμού για τα  υποέργα: Υποέργο : 1 “Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών  Δήμου 

Καλαμάτας”  και Υποέργο : 2 “Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου 

Λογισμικού Δήμου Καλαμάτας“ του Έργου “Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων 

πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του 

Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»” του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Ξηρόγιαννης Γεώργιος  

2. Τακτικό Μέλος Διονυσόπουλος Βασίλειος  

3. Αναπληρωματικό 
Μέλος 

Κουτσούλη Δήμητρα  

Σημειώνεται ότι η κα Κουτσούλη Δήμητρα αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παύλο 

Κασσά ο οποίος απουσιάζει με αναρρωτική άδεια.  

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 

2. το Π.Δ. 28/1980 (Α΄ 11),  

3. την υπ’ αρ. 235/13-9-2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με θέμα: «Διενέργεια 

Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Λειτουργική 
Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και 
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  Καλαμάτας, για την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης»   

4. τη συνημμένη στην παραπάνω Απόφαση, Διακήρυξη, 

5. τα υπ’ αρ. 1/11-10-2010 και 2/13-10-2010, Πρακτικά της, 

6. την υπ’ αρ. 270/18-10-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου με 

θέμα: «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για τα 

υποέργα: Υποέργο 1: «Ενοποίηση  υφιστάμενων  εφαρμογών  Δήμου Καλαμάτας» 

και Υποέργο  2: «Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού και τυποποιημένου 

λογισμικού Δήμου Καλαμάτας» του Έργου “Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων 
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πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του 

Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης»”», 

7. το υπ’ αρ. πρωτ. 22985/20-10-2010 έγγραφο του Δήμου, με θέμα «Πρόσκληση για 

δημόσια αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς», 

8. το Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό από την 

SINGULARLOGIC Α.Ε., 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε 

και αποσφραγίστηκε στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού και κατέληξε στα εξής: 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά της εταιρείας SINGULARLOGIC Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 

εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δύο  Ευρώ και εννέα λεπτών (73.202,09 €), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και 

δέκα οκτώ λεπτών  (13.688,18 €), ενώ το Συγκριτικό Κόστος (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) 

είναι πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

(59.513,91 €).  

Η προσφορά πληροί τους όρους της διακήρυξης ως προς τα περί αποδεκτών 

οικονομικών προσφορών. 

 
Κατόπιν των παραπάνω, 

Η       Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:    

1. Την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας SINGULARLOGIC Α.Ε. ως 

αποδεκτής και σύμφωνης με τους όρους της Διακήρυξης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για τα υποέργα: 

Υποέργο : 1 “Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών  Δήμου Καλαμάτας”  και Υποέργο : 2 

“Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου 

Καλαμάτας”  του Έργου “Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου 
Καλαμάτας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»” του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», στην εταιρεία SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. 

SINGULARLOGIC Α.Ε.), αντί του συνολικού ποσού των εβδομήντα τριών χιλιάδων 

διακοσίων δύο  Ευρώ και εννέα λεπτών (73.202,09 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

23% δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών  

(13.688,18 €).  
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Πριν την υπογραφή της σύμβασης, η SINGULARLOGIC Α.Ε. οφείλει να υποβάλει 

στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής επιστολής πρόσκλησης, τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο B.2.3 της 

διακήρυξης.  

Ολοκληρώνοντας με τα παραπάνω, το έργο της για την παρούσα φάση του 

Ανοικτού Διαγωνισμού για τη “Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών 

συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας για την 

εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης»”, του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», η 

Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων 

τα δύο διατηρούνται στο Φάκελο της Επιτροπής και το άλλο θα διαβιβαστεί στη Δημαρχιακή 

Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 Ξηρόγιαννης Γεώργιος  

 
 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Διονυσόπουλος Βασίλειος   Κουτσούλη Δήμητρα 
 
 
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 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για τα 
υποέργα: Υποέργο : 1 “Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών  Δήμου Καλαμάτας”  
και Υποέργο : 2 “Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου 
Λογισμικού Δήμου Καλαμάτας του έργου: “Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων 
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του 
Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»” του ΕΠ 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει τα εξής: 
 
Ι. Την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας SINGULARLOGIC Α.Ε. 

ως αποδεκτής και σύμφωνης με τους όρους της Διακήρυξης. 

ΙΙ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για τα 
παραπάνω υποέργα στην εταιρεία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (δ.τ. 
SINGULARLOGIC Α.Ε.) αντί του συνολικού ποσού των εβδομήντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων δύο  ευρώ και εννέα λεπτών (73.202,09 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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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 Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


