
Συνεδρίαση :  32/2012 Τρίτη  31 / 7 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   244/2012 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   1 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   32/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   244/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η  Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

32η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 46052/27-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος.  

  
 

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 : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 
ανοιχτού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΠΕ, λογισµικών 
και αναλωσίµων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προµήθεια 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των λογισµικών 
και εκπαίδευσης των χρηστών». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 47006/31-7-
2012 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΠΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ» 

 
    Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. το Π∆ 60/2007 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί δυνάµει 

της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ»,  

3. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

4. το Π.∆. 28/80 «Εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων και προµηθειών», 

5. το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 

θεµάτων», 

6. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

7. του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ», 

8. την υπ’ αρ. πρωτ. 1101/2-4-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία εντάχθηκε η πράξη µε τίτλο «Πρόγραµµα 

πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών µε 

αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
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9. την υπ’ αρίθµ. 295/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην 

Αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012, 

10. την αρ. 177/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της 

πίστωσης ύψους 210.552,35 € για το έτος 2012 

11. την αρ. 865/15-6-2012 πρόταση ανάληψης  δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών του 

∆ήµου 

Εισηγούµεθα  

την κατάρτιση  όρων  και τη σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου ανοιχτού 

διαγωνισµού µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά για το υποέργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΠΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ» της πράξης µε τίτλο «Πρόγραµµα πρόληψης 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση 

εφαρµογών τηλεϊατρικής» µε προϋπολογισµό υποέργου 44.676,71 €  χωρίς ΦΠΑ και  

54.952,35 € συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ, µε Κ.Α. 70.7425.15  και πηγή 

χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ – Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε 

διατιθέµενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 210.552,35 €.    

Η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί µέσω ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε 

κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   

διαγωνισµού  της παραγράφου ivβ της υπ’ αρ. 81/2012  Απόφασης Οικονοµικής  

Επιτροπής. 

 
Συν/να : ∆ιακήρυξη 
                                   Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                       ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 

Κύριε Πρόεδρε, µε την ευκαιρία αυτή οφείλω να υπογραµµίσω, στους 
τρεις – τέσσερις µήνες που λειτουργεί, µόνο µε 68 συνδηµότες µας, 

έχουν πάει στο Κοινωνικό …………………… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοινωνικό Ιατρείο;  

 
Κάντε πράγµατι, είναι µία επισήµανση σωστή, κάντε κάποια αναφορά, 
κάποια συνέντευξη.  

 
Το Κοινωνικό Ιατρείο δεν είναι δικό µας, δεν είναι του ∆ήµου, πρέπει να 
το έχουν κάνει οι γιατροί. Είναι άλλη περίπτωση αυτό.  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Όχι, έχει ο ∆ήµος.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο του ∆ήµου. Ο ∆ήµος παραχώρησε το χώρο.  

 

Ωραία είναι και το άλλο του ∆ήµου, είναι και ένα άλλο που έχει και ο 
∆ήµος συµµετοχή. Για κοιτάξτε, γιατί άµα είναι να λειτουργούν τρεις 

µήνες και να έχουν περάσει µόνο είναι 68 άνθρωποι ……………… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλώς, εντάξει.  
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
δηµόσιου ανοιχτού  διαγωνισµού, µε κριτήριο την οικονοµικά 
συµφερότερη προσφορά, για το υποέργο  «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΠΕ, 
λογισµικών και αναλωσίµων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης 
και προµήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας 
των λογισµικών και εκπαίδευσης των χρηστών» της πράξης µε τίτλο 
«Πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της 
υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής», µε 
προϋπολογισµό υποέργου 44.676,71 €  χωρίς ΦΠΑ και 54.952,35 € 
συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ, µε Κ.Α. 70.7425.15 και πηγή 
χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ – Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε 
διατιθέµενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 210.552,35 €,  σύµφωνα 
µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & 
Συµβάσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών θεµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 

 

ΙΙ. Η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί µέσω ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά. 

 
ΙΙΙ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα   επιτροπή   

διαγωνισµού  της παραγράφου ivβ της υπ’ αρ. 81/2012  απόφασης 
της Οικονοµικής  Επιτροπής. 

 

 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπουζιάνης Παύλος  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  
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  3. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 6 Αυγούστου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 

                                                     


