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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  395/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-8-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Η από 11-9-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών  του Σώµατος αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 

«ΘΕΜΑ :  Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών 
∆ήµου Καλαµάτας 

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 18467/30-7-09 συνηµµένο έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
κοινοποίησε στον ∆ήµο την υπ’ αριθµ. 154.554/ΨΣ9168-Β/27-7-2009 απόφαση 
ένταξης για την «Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών 
∆ήµου Καλαµάτας».  

Στο συγκεκριµένο έγγραφο αναφερόντουσαν αναλυτικά οι ενέργειες που 
πρέπει να προβεί ο ∆ήµος για την Υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο.  

Με βάση τις οδηγίες αυτές, συστάθηκε τριµελής γνωµοδοτική επιτροπή η 
οποία συνέταξε το πόρισµα  και το απέστειλε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την 
ανάθεση του έργου. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αρ. 271/2009 Απόφασή 
της, ενέκρινε το παραπάνω πόρισµα και 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 ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας» να 
υλοποιήσει και το παρόν έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών 
∆ήµου Καλαµάτας», καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Π∆ 
60/2007, όπως αναλυτικά τεκµηριώνονται στο πόρισµα της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής.  

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 21422/10-9-09 συνηµµένο έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
αναφέρει τον προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί από µερικούς ∆ήµους για το ποιο 
είναι το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου (∆.Σ. ή ∆.Ε.) το οποίο πρέπει να πάρει τη 
σχετική απόφαση σχετικά µε την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης 
µε διαπραγµάτευση για την ανάδειξη του Αναδόχου και συγκεκριµένα ότι: 

«  Το θέµα κατά τη γνώµη µας δεν αποσαφηνίζεται πλήρως από τις ισχύουσες 
διατάξεις αλλά και από σχετικές αποφάσεις του ΝΣΚ, έχει δε σχέση και µε το  π/υ 
του έργου για κάθε ∆ήµο αν δηλ υπερβαίνει ή όχι τις 206.000 ευρώ, οπότε 
ανάλογα ισχύει ή δεν ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. 

 Προτείνουµε να εφαρµοστούν κατ αναλογίαν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και οι 
αποφάσεις να παρθούν από το ∆Σ. Σε αυτή την περίπτωση  πρέπει να γίνουν στα 
έντυπα που σας έχουµε στείλει   οι αντίστοιχες αλλαγές (ήδη στο τροποποιηµένο 
σχέδιο σύµβασης που σας στείλαµε έχει συµπεριληφθεί η σχετική αλλαγή). 
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Από πλευράς ∆ιαχειριστικής Αρχής, σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας για 
αυτό το θέµα θα είναι αποδεκτή η απόφαση οποιουδήποτε οργάνου είτε αυτό είναι 
το ∆Σ είτε η ∆Ε.  

(Σας στέλνουµε για διευκόλυνσή σας και µια συλλογή από ισχύουσες 
διατάξεις και αποφάσεις του ΝΣΚ σχετικά µε το θέµα αυτό). 

  Παρακαλώ πολύ, επειδή τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του έργου είναι 
ασφυκτικά,  να επισπεύσετε την διαδικασία υπογραφής των σχετικών συµβάσεων.» 

Από τον έλεγχο των συνηµµένων σχετικών διατάξεων και γνωµοδοτήσεων 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 93, 103 και 
209 του Ν. 3463/2006 προκύπτει ότι αρµόδιο όργανο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
στο οποίο και εισάγεται το πόρισµα  της τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής 
προκειµένου να ληφθεί η σχετική απόφαση 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 ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου 
Καλαµάτας» να υλοποιήσει και το παρόν έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού ∆ικτύου 
Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

Συν/να: 1. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 18467/30-7-09 και 21422/10-9-09 έγγραφα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

     2.  Η υπ’ αρ. 271/2009 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
     3. Σχετικές διατάξεις και γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.    Εγκρίνει το πόρισµα της τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την υλοποίηση 

του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών 
∆ήµου Καλαµάτας».  

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

προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης µε την εταιρεία INTRAKΑΤ, η 
οποία έχει και την τεχνική µοναδικότητα ως Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη 
Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας» να υλοποιήσει και 
το παρόν έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Σεπτεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

                                                          


