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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   237/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 25/28-06-2007 

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) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1)  Αλευράς Διονύσιος, 2) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο και 

Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για 
το έργο «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 27-6-2007 Πρακτικό της 
επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για το παραπάνω 
έργο, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για το έργο 
«Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας» 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στις 27 Ιουνίου 2007, οι υπογεγραμμένοι: 
1. Τζαμουράνης Βασίλειος (πρόεδρος) 
2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
3. Μπουμποπούλου Αγγελική 
4. Γιαννόπουλος Γεώργιος και  
5. Λαγωνικάκος Σπυρίδωνας 

οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την «Ηλεκτρονική Πύλη 
Δήμου Καλαμάτας» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 403/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συνεδριάσαμε δημόσια στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 
Καλαμάτας, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 100/2007 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.  

 Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 13835/12-6-2007 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στις επτά συμμετέχουσες  
εταιρίες, στην Καλαμάτα στις 12 Ιουνίου 2007, ημέρα Τρίτη, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός 
για την «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας». Μετά τη μονογραφή των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς για τις 
επτά εταιρείες η επιτροπή αποφάσισε να περαιώσει την συνεδρίαση και να επανέλθει σε νέα 
συνεδρίαση, για τον έλεγχο ισχύος αυτών καθώς λόγω του μεγάλου όγκου των προσφορών 
δεν ήταν δυνατή η αυθημερόν ολοκλήρωσή του ελέγχου. 

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στις 27 Ιουνίου 2007 
και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψαν τα ακόλουθα: 

1. Οι εταιρείες «GREEK GEEKS Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία 
A.E», «CYBERCE Integrated Electronics Commerce Solutions» (δ.τ. «ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.»), 
«Singular Logic Integrator Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων» 
(δ.τ. «Singular Logic Integrator A.E.») και «ΝΟΕΤΡΟΝ Aνώνυμος Εταιρεία Προηγμένες 
Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων» (δ.τ. «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.») έχουν προσκομίσει όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη. 

2. Η εταιρεία με επωνυμία «ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική 
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένων Συστημάτων – Εφαρμογών Τηλεπικοινωνια-
κού και συναφούς εξοπλισμού» (δ.τ. «ΙΝACCESS NETWORKS S.A.») προσκόμισε εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Αττικής με αριθμό LD/07158/00047 αξίας 13.100,00 
στην οποία αναφέρεται ως αριθμός διακήρυξης ο αριθμός απόφασης ένταξης 
(152.802/ΚτΠ5555-Β Κωδικός ΟΠΣ: 111733) και όχι όπως απαιτείτο ο αριθμός απόφασης 
προκήρυξης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (100/2007). Για το 
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παραπάνω θέμα είχε ζητήσει διευκρίνιση με το υπ’ αρ. πρωτ. 11967/29-5-07 έγγραφο της η 
εταιρεία «GREEK GEEKS Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία A.E» με το 
οποίο ετίθετο το ερώτημα: 

Ο αριθμός απόφασης προκήρυξης (100/2007) ταυτίζεται με τον αριθμό διακήρυξης που 
απαιτείται να αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής; 

Απάντηση στο ερώτημα δόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 11967/1262/4-6-2007 έγγραφο του 
Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το οποίο: 

Ο αριθμός διακήρυξης που απαιτείται να αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
είναι προφανώς ο αριθμός απόφασης προκήρυξης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας (100/2007). 

Το παραπάνω έγγραφο είχε αποσταλεί στις 4-6-2007 ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά μέσω 
τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την προκήρυξη (άρθρο Β.1.8 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης) σε όλους όσους είχαν παραλάβει τη διακήρυξη. 

Ο αριθμός απόφασης προκήρυξης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας 
(100/2007) αναφέρεται άλλωστε και στην προκήρυξη (σελίδα 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 
και σελίδα 54 άρθρο Β.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού). 

3.   Η εταιρεία με επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.» προσκόμισε εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 100/704820-3/Α’ στην οποία δεν 
αναφέρεται ότι: 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξη της. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της Διακήρυξης) 

4. Για την ένωση του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 
Επικοινωνίας και Υπολογιστών» με δ.τ. «ΕΠΙΣΕΥ» και της εταιρείας με επωνυμία «SYSTEM 
MEDIA ART Α.Ε.» με δ.τ. «SMART A.E.» είχαμε τα ακόλουθα: 

α) Η «SMART A.E.» δεν προσκόμισε ένορκη βεβαίωση η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής για τα 
πιστοποιητικά που δεν εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (άρθρο Β.2.2.1.Δ της 
Διακήρυξης). 

β) Η «SMART A.E.» προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Eurobank με 
αριθμό 724353 η οποία έχει ισχύ μέχρι τις 15/9/2007 ενώ σύμφωνα με το άρθρο Β.2.4 
παράγραφος 5 της Διακήρυξης πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 
τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς ήτοι 12/1/2008. Παράλληλα η ανωτέρω εγγυητική 
επιστολή δεν περιλαμβάνει το μέλος της ένωσης με δ.τ. «ΕΠΙΣΕΥ». 

 
Κατόπιν τούτων 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς της εταιρείας  «ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ 
Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένων 
Συστημάτων – Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιακού και συναφούς εξοπλισμού» (δ.τ. 
«ΙΝACCESS NETWORKS S.A.») λόγω του ότι δεν είχε αναγραφεί στην εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ο σωστός αριθμός απόφασης προκήρυξης του διαγωνισμού. 

2. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς της εταιρείας  «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
A.E.» διότι στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προσκόμισε δεν περιλαμβάνεται ο 
όρος: «Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό 
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έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.» σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.1 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

3. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς της ένωσης του «Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών» με δ.τ. 
«ΕΠΙΣΕΥ» και της εταιρείας με επωνυμία «SYSTEM MEDIA ART Α.Ε.» με δ.τ. «SMART 
A.E.» καθώς: 
α) η «SMART A.E.» δεν προσκόμισε ένορκη βεβαίωση η οποία γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
αρχής για τα πιστοποιητικά που δεν εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (άρθρο 
Β.2.2.1.Δ της Διακήρυξης). 
β) η «SMART A.E.» προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Eurobank 
με αριθμό 724353 η οποία έχει ισχύ μέχρι τις 15/9/2007 ενώ σύμφωνα με το άρθρο 
Β.2.4 παράγραφος 5 της Διακήρυξης πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 
μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς ήτοι 12/1/2008. Παράλληλα η 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει το μέλος της ένωσης με δ.τ. «ΕΠΙΣΕΥ». 

4. Την αποδοχή στον διαγωνισμό των προσφορών των εταιρειών «GREEK GEEKS 
Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία A.E», «CYBERCE Integrated 
Electronics Commerce Solutions» (δ.τ. «ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.»), «Singular Logic Integrator 
Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων» (δ.τ. «Singular Logic 
Integrator A.E.») και «ΝΟΕΤΡΟΝ Aνώνυμος Εταιρεία Προηγμένες Εφαρμογές 
Πληροφοριακών Συστημάτων» (δ.τ. «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.») για τις οποίες θα συνεχιστεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. 

Για πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Τζαμουράνης Βασίλειος  
 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ξηρόγιαννης Γεώργιος   Γιαννόπουλος Γεώργιος  
Μπουμποπούλου Αγγελική   Λαγωνικάκος Σπυρίδων»  

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας κατατίθενται ερωτήσεις επί των 
οποίων απαντούν και δίνουν σχετικές διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, αναφερόμενοι 
παράλληλα και στα δικαιολογητικά (προσκομισθέντα ή μη) των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό, οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση Μπασακίδης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας και Ξηρόγιαννης Γεώργιος – δημοτικός υπάλληλος. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Απορρίπτει τη συμμετοχή των παρακάτω εταιρειών στο διαγωνισμό για το έργο 

«Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας», ως εξής:  
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1. της εταιρείας  «ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική 
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένων Συστημάτων – Εφαρμογών 
Τηλεπικοινωνιακού και συναφούς εξοπλισμού» (δ.τ. «ΙΝACCESS 
NETWORKS S.A.») λόγω του ότι δεν είχε αναγραφεί στην εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ο σωστός αριθμός απόφασης προκήρυξης του 
διαγωνισμού. 

2. της εταιρείας  «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.» διότι στην εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που προσκόμισε δεν περιλαμβάνεται ο όρος: «Αποδεχόμαστε να 
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.» σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 

3. της ένωσης του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων 
Επικοινωνίας και Υπολογιστών» με δ.τ. «ΕΠΙΣΕΥ» και της εταιρείας με 
επωνυμία «SYSTEM MEDIA ART Α.Ε.» με δ.τ. «SMART A.E.» καθώς: 

α) η «SMART A.E.» δεν προσκόμισε ένορκη βεβαίωση η οποία γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής για τα πιστοποιητικά που δεν 
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (άρθρο Β.2.2.1.Δ της 
Διακήρυξης). 

β) η «SMART A.E.» προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 
Τράπεζας Eurobank με αριθμό 724353 η οποία έχει ισχύ μέχρι τις 
15/9/2007 ενώ σύμφωνα με το άρθρο Β.2.4 παράγραφος 5 της 
Διακήρυξης πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 
τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς ήτοι 12/1/2008. Παράλληλα η 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει το μέλος της ένωσης με 
δ.τ. «ΕΠΙΣΕΥ». 

 

ΙΙ. Εγκρίνει τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό των εταιρειών «GREEK 
GEEKS Συστήματα Δεδομένων και Διαδικτυακή Επικοινωνία A.E», «CYBERCE 
Integrated Electronics Commerce Solutions» (δ.τ. «ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.»), 
«Singular Logic Integrator Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών 
Συστημάτων» (δ.τ. «Singular Logic Integrator A.E.») και «ΝΟΕΤΡΟΝ 
Aνώνυμος Εταιρεία Προηγμένες Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων» 
(δ.τ. «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.») για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

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 



Συνεδρίαση :  25/2007 Δευτέρα  02/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   237/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   6

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 

 
 


