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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   154/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 18η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-06-2010 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη 

Ε. Νίκα ο οποίος έχει μεταβεί στην Τρίπολη για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3)  

Κουδούνης Αργύριος και 4)  Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

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

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 12432/9-6-2010 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί υπομνήματος σχετικά με το διαγωνισμό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» 
   

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. πρωτ. 12254/8-6-2010 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ 
(GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ». Το ανωτέρω πρακτικό αφορά την εισήγηση της 
επιτροπής επί του υπ’ αρ. πρωτ. 12093/4-6-2010 υποβληθέντος υπομνήματος της 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ Α.Ε., προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1β 
της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
Συνημμένα:  Το υπ’ αρ. πρωτ. 12254/8-6-2010 πρακτικό της επιτροπής 

 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 11932/3-6-2010 και 12254/8-
6-2010 πρακτικά της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» 
Προϋπολογισμού   36.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
 

           Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, οι υπογεγραμμένοι : 
1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος, 
2.   Μαλαβάζος Κωνσταντίνος και 
3.   Ορφανού Παναγιώτα,   
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αποτελούντες την επιτροπή για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υ.Α. 11389/93 και την υπ’ αρ. 260/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα με θέμα 
την εισήγηση για την προμήθεια ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού 
σημείων (GPS) δύο συχνοτήτων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
 
     Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 35/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 36.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2) την υπ’ αρ. 117/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης των 
τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων, 
3) την κατάθεση έξι προσφορών από τις ακόλουθες εταιρείες: 

α. CoGo ΕΠΕ 
β. GEOTECH ΕΠΕ 
γ. METRICA A.Ε.  
δ. TREE COMPANY CORPORATION 
ε. SOKKIAHELLAS ΕΠΕ και 
στ. JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
Οι τρεις πρώτες εταιρείες (CoGo ΕΠΕ, GEOTECH ΕΠΕ και METRICA A.Ε.) 

κατάθεσαν τις προσφορές τους νόμιμα και εμπρόθεσμα - σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 11 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών της Υ.Α. 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) - την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010) 
και λάβανε αριθμό πρωτοκόλλου 11715, 11770 και 11756/2-6-09 αντίστοιχα, ενώ οι 
υπόλοιπες (TREE COMPANY CORPORATION, SOKKIAHELLAS ΕΠΕ και JGC 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.) έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μέσω των 
νόμιμων εκπροσώπων τους.  
 
Από την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 
α) η CoGo ΕΠΕ δεν έχει προσκομίσει : 
 Πιστοποίηση του εξοπλισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση CE, 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής κατά ISO 

9001-2000 και 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του συμμετέχοντα προμηθευτή κατά 

ISO 9001, 
β) η SOKKIAHELLAS ΕΠΕ δεν έχει προσκομίσει : 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής κατά ISO 

9001-2000 και 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του συμμετέχοντα προμηθευτή κατά 

ISO 9001, 
γ) οι εταιρείες GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., TREE COMPANY CORPORATION 
και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. έχουν καταθέσει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν τούτων 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α) την απόρριψη των προσφορών των CoGo ΕΠΕ και SOKKIAHELLAS ΕΠΕ, 
β) την αποδοχή των προσφορών των GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., 

TREE COMPANY CORPORATION και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία με 
τον έλεγχο των τεχνικών τους προσφορών.  

 
   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
2. Μαλαβάζος Κωνσταντίνος  
3. Ορφανού Παναγιώτα 

   
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Το γνήσιο των υπογραφών στο πρωτόκολλο 
Καλαμάτα αυθημερόν 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος  
                                   

 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11932/3-6-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» 

Προϋπολογισμού  36.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
           Στην Καλαμάτα σήμερα Τρίτη 8 Ιουνίου 2010, οι υπογεγραμμένοι : 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος, 
2.   Μαλαβάζος Κωνσταντίνος και 
3.   Ορφανού Παναγιώτα,   
 

αποτελούντες την επιτροπή για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υ.Α. 11389/93 και την υπ’ αρ. 260/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα με θέμα τη 
γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. πρωτ. 12093/4-6-2010 υποβληθέντος υπομνήματος 
(συν/νο 2) κατά του υπ’ αρ. πρωτ. 11932/3-6-2010  πρακτικού εισήγησης (συν/νο 
1), σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού σημείων (GPS) δύο 
συχνοτήτων, κατατέθηκαν έξι (6) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες: CoGo 
ΕΠΕ, GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., TREE COMPANY CORPORATION, 
SOKKIAHELLAS ΕΠΕ και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι εταιρείες 
GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., TREE COMPANY CORPORATION και JGC 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ενώ : 
α) η CoGo ΕΠΕ δεν έχει προσκομίσει : 
 Πιστοποίηση του εξοπλισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση CE, 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής κατά ISO 

9001-2000 και 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του συμμετέχοντα προμηθευτή κατά 

ISO 9001, 
β) η SOKKIAHELLAS ΕΠΕ δεν έχει προσκομίσει : 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής κατά ISO 

9001-2000 και 
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του συμμετέχοντα προμηθευτή κατά 

ISO 9001, 
Κατόπιν τούτου η επιτροπή με το υπ’ αρ. πρωτ. 11932/3-6-2010  πρακτικό 
εισηγήθηκε την απόρριψη των προσφορών των CoGo ΕΠΕ και SOKKIAHELLAS 
ΕΠΕ και την αποδοχή των προσφορών των GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., 
TREE COMPANY CORPORATION και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε., για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία με τον έλεγχο των τεχνικών τους 
προσφορών.  

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε αυθημερόν μέσω τηλεομοιοτυπίας 
στους συμμετέχοντες. Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 η JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. υπέβαλε το υπ’ αρ. πρωτ. 12093/4-6-2010 υπόμνημα 
στο οποίο αναφέρει: 
«Σχετικά με τον διαγωνισμό που διενεργεί η υπηρεσία σας με θέμα «Προμήθεια 
Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού Σημείων (GPS) Δύο Συχνοτήτων» με Αρ. 
Μελ. 35/2010, τη διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών των 
συμμετεχόντων που διενεργήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, αλλά και το Πρακτικό 
της Επιτροπής αξιολόγησης με αρ. Πρωτ. 11932/3-6-2010, έχουμε να σας 
επισημάνουμε τα ακόλουθα: 
Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές στα δικαιολογητικά των οποίων 
περιλαμβάνονταν Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες δεν είχαν θεωρηθεί για το γνήσιο 
της υπογραφής του Δηλούντος. Σύμφωνα με τον νόμο 3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/Α΄/16-
6-2005), κατάργηση της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής γίνεται εάν ο 
ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του 
δημοσίου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τα 
αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα, (άρθρο 16, παρ. 4 του ν. 3345/05), γεγονός το 
οποίο δεν συνέβη από τη στιγμή που οι σχετικές προσφορές κατατέθηκαν είτε 
ταχυδρομικώς, είτε από τρίτα πρόσωπα. 

Κατόπιν τούτου, αιτούμαστε την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών που 
παρέδωσαν Υπεύθυνες Δηλώσεις χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.» 

 Η εισήγηση της επιτροπής έχει ως ακολούθως: 

1) Η επιτροπή διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός 
συστήματος δορυφορικού εντοπισμού σημείων (GPS) δύο συχνοτήτων 
λαμβάνοντας υπόψη την:  
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α) την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
β) την υπ’ αρ. 35/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
και   
γ) την υπ’ αρ. 117/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης 
των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων. 

Σε κανένα από τα παραπάνω δεν αναφέρεται ότι απαιτείται στις υποβληθείσες 
υπεύθυνες δηλώσεις βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου 
(του υποψηφίου αναδόχου εν προκειμένω) άλλα ούτε και υποχρέωσή του να 
προσέλθει αυτοπροσώπως στην επιτροπή, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή 
τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. 
2) Στο Ν. 3345/2005 που επικαλείται η JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε. στο υπόμνημά της, δεν αναφέρεται αν η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται και σε 
περιπτώσεις διενέργειας προχείρου διαγωνισμού για προμήθεια σε ΟΤΑ όπου 
εφαρμόζεται η Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) Όταν κατακυρώνεται μία προμήθεια από τον Δήμο Καλαμάτας, υπογράφεται το 
συμφωνητικό με τον ανάδοχο στο οποίο αναφέρονται όλοι οι όροι που δηλώνει ότι 
αποδέχεται κατά τη φάση της διενέργειας του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η 
απόρριψη συμμετεχόντων με το πρόσχημα ότι δεν ισχύει ένα υποβληθέν 
δικαιολογητικό θα επιφέρει μείωση του ανταγωνισμού και δεν είναι επωφελής για 
την υπηρεσία.   
 
Κατόπιν τούτων και αφού λάβαμε υπόψη τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) τη μη αποδοχή του αιτήματος απόρριψης των προσφορών των εταιρειών που 
παρέδωσαν υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
(GEOTECH ΕΠΕ και TREE COMPANY CORPORATION), 

β) την αποδοχή των προσφορών των GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., TREE 
COMPANY CORPORATION και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε., για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία με τον έλεγχο των τεχνικών τους 
προσφορών.  

 
ΤΑ  ΜΕΛΗ 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
2. Μαλαβάζος Κωνσταντίνος  
3. Ορφανού Παναγιώτα 

 
   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Το γνήσιο των υπογραφών στο πρωτόκολλο 
Καλαμάτα αυθημερόν 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος 
 
  

Συν/να:  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11932/3-6-2010  πρακτικό εισήγησης 

    2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12093/4-6-2010 υπόμνημα της JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
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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 τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 11932/3-6-2010 και 12254/8-6-2010 πρακτικά της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ», τα οποία 
αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα 
εγκρίνει τα εξής:  

Ι.   Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών CoGo ΕΠΕ και SOKKIAHELLAS 
ΕΠΕ.  

ΙΙ.  Τη μη αποδοχή του αιτήματος απόρριψης των προσφορών των εταιρειών που 
παρέδωσαν υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
(GEOTECH ΕΠΕ και TREE COMPANY CORPORATION). 

ΙΙΙ. Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών GEOTECH ΕΠΕ, METRICA A.Ε., 
TREE COMPANY CORPORATION και JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε., για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία με τον έλεγχο των τεχνικών 
τους προσφορών. 

 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης   1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


