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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   284/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/09-06-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 3o θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Απ΄ ευθείας ανάθεση απαιτούμενων εργασιών για την κατάρτιση ενός 
ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης «έξυπνου οικισμού» στο 
Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του Ε.Π. «Κ.Τ.Π.» του  Γ’ Κ.Π.Σ. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-6-2006 εισήγηση του 
τμήματος μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Απ΄ ευθείας ανάθεση απαιτούμενων εργασιών για την κατάρτιση ενός 
ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης «έξυπνου οικισμού» στο Δήμο 
Καλαμάτας στο πλαίσιο το Μέτρου 4.3 του Ε.Π. «Κ.Τ.Π.» της Γ΄Κ.Π.Σ. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την με αρ. 262/06 απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας για την υποβολή πρότασης 
συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του Ε.Π. «Κ.Τ.Π.» 
του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

2) Το άρθρο 267 του Π.Δ. 410/95 
3) Το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 2307/95 
4) Το άρθρο 17 του Ν. 2539/97 
5) Το άρθρο 15 παρ. ε του Ν. 3146/2003 

 
Εισηγούμεθα 
Την απ΄ ευθείας ανάθεση στον κ. Χρήστο Δουληγέρη, Αν. Καθηγητή Πληροφορικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, των εργασιών για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 
Επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης «έξυπνου οικισμού» στο Δήμο Καλαμάτας καθώς και 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμετοχή του Δήμου στη πρόσκληση 165 της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3. 
«Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις», κατηγορία 
πράξης 4 «Υποδομές και Υπηρεσίες για τη Δημιουργία «έξυπνων οικισμών» και «έξυπνων 
κτιρίων» του Γ΄Κ.Π.Σ. 
 
Αναλυτικά το περιεχόμενο των υπό ανάθεση εργασιών αφορά στα εξής: 

- Συλλογή και επεξεργασία απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών 
- Διερεύνηση περιοχών που πληρούν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις 

επιλογής «έξυπνου οικισμού» και συγκριτική αξιολόγησή τους. 
- Τήρηση όλων των οδηγιών και απαιτήσεων όπως περιγράφονται στο 

«πληροφοριακό κείμενο ανάπτυξης έξυπνου οικισμού» που συνοδεύει την 165 
πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Κ.Τ.Π.» 

- Σύνταξη τεχνικού δελτίου έργου (Τ.Δ.Ε./Υ) που θα συνοδεύεται από το σχέδιο 
τεύχους διακήρυξης του έργου στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
συγκεκριμένες τεχνολογίες και εναλλακτικές υπηρεσίες οι οποίες θα προσφερθούν 
στο επίπεδο του οικισμού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην απόφαση SEC (2003) 895 της 28-7-2003 Guidelines on critetia 
and modalities of implementation of structural funds in support of electronic 
communications¨ 

- Παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Δήμο Καλαμάτας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας από την υποβολή της πρότασης έως και την έγκρισή της. 
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Η συνολική αμοιβή του κ. Δουληγέρη θα ανέλθει στο ποσόν των 8.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
και το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7413.13 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 
2006. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, 

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

 
 

Ι. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον κ. Χρήστο Δουληγέρη, Αν. Καθηγητή 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, των εργασιών για την κατάρτιση ενός 
ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης «έξυπνου οικισμού» στο 
Δήμο Καλαμάτας καθώς και όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την 
συμμετοχή του Δήμου στη πρόσκληση 165 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3. «Προηγμένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις», κατηγορία 
πράξης 4 «Υποδομές και Υπηρεσίες για τη Δημιουργία «έξυπνων οικισμών» και 
«έξυπνων κτιρίων» του Γ΄Κ.Π.Σ., αντί του ποσού των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων  
ευρώ (8.800,00 €), προσαυξανόμενου του ποσού αυτού με το νόμιμο Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην από 9/6/2006 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία και καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.          
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης  
σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.13 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2006.  
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 26 Ιουνίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 

 
 

 
 


