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ΑΠΟΦΑΣΗ   414/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 44/14-11-2007 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 
ο οποίος έχει µεταβεί στην Τρίπολη για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 
υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)  
Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας, µε την ιδιότητα του µέλους, τον απουσιάζοντα κ. 

Πρόεδρο.  

 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για το 
έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 

γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 26610/16-11-2007 
έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για το 

έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 
πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» 

 
 

Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε τη 
διενέργεια και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό που διεξήχθη 
στις 30 Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη, για το «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές 
εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας». Το παραπάνω 
έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά πληροφοριακά 
συστήµατα και καινοτόµες ενέργειες» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» µε προϋπολογισµό 236.000 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 
  
Συν/να :  
1. Πρακτικό διενέργειας 
2. Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής 
            
 
 
       

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κουράκλη Παναγιώτα»   

 

Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά του ∆ιαγωνισµού τα οποία 
έχουν ως εξής: 
 

«1
ο
 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο 

«Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 
πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» 

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, ηµέρα Τρίτη, στις 30 Οκτωβρίου 2007, οι υπογεγραµµένοι: 

1. Κουράκλη Παναγιώτα  (Πρόεδρος της Επιτροπής) 
2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
3. Γιαννόπουλος Γεώργιος  
4. Ορφανού Παναγιώτα και 
5. Παπαδόπουλος Αντώνιος  
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αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο «Ενοποιηµένο 
περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 
Καλαµάτας» σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 605/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
συνεδριάσαµε δηµόσια στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, 
προκειµένου να προβούµε στην διενέργεια του διαγωνισµού µε βάση την προκήρυξη η 
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 344/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  
 Μέχρι τις 11:00 π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) κατατέθηκαν στην 
επιτροπή οι ακόλουθες προσφορές: 
1. της εταιρείας ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ µε δ.τ. TELENAVIS 
HELLAS A.E. (αρ. πρωτ. 24989/30-10-07), 

2. της εταιρείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. µε δ.τ. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. (αρ. 
πρωτ. 25063/30-10-07), 

3. της ένωσης των εταιρειών Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε. (αρ. πρωτ. 25077/30-10-07), 

4. της ένωσης των εταιρειών ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.) - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.) - ΜΑΪΚΡΟΝΕΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. MICRONET Α.Ε.) (αρ. πρωτ. 25078/30-10-07), 
Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενος µέχρι τις 11:00 π.µ. - ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών σύµφωνα τη διακήρυξη (σελίδα 45) - η Πρόεδρος της Επιτροπής 
κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση και στην υπογραφή των τεσσάρων (4) κατατεθειµένων προσφορών οι οποίες 
και περιέκλειαν τρεις σφραγισµένους υποφακέλους (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνική 
Προσφορά και Οικονοµική Προσφορά) µέσα σε σφραγισµένα πακέτα. 

Μετά τη µονογραφή των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, του φακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς και της Οικονοµικής Προσφοράς για τις τέσσερις εταιρείες η επιτροπή 
αποφασίζει να περαιώσει την συνεδρίαση και να επανέλθει σε νέα συνάντηση, για τον 
έλεγχο ισχύος αυτών καθώς λόγω του µεγάλου όγκου των προσφορών δεν είναι δυνατή η 
αυθηµερόν ολοκλήρωσή του ελέγχου. 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 
 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Κουράκλη Παναγιώτα   

2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

3. Γιαννόπουλος Γεώργιος  

4. Ορφανού Παναγιώτα  
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5. Παπαδόπουλος Αντώνιος  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30-10-2007 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ» 
 

«2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για το έργο 
«Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 

πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα, στις 15 Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη, οι υπογεγραµµένοι: 

1. Κουράκλη Παναγιώτα  (Πρόεδρος της Επιτροπής) 

2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

3. Γιαννόπουλος Γεώργιος  

4. Ορφανού Παναγιώτα και 

5. Παπαδόπουλος Αντώνιος  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο «Ενοποιηµένο 

περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 

Καλαµάτας» σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 605/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

συνεδριάσαµε δηµόσια στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, 

προκειµένου να προβούµε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού 

µε βάση την προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 344/2007 απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 25653/30-11-2007 πρακτικό της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού, στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας στις 30 Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη, 

διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για το έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές 

συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας». Μετά τη µονογραφή των 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονοµικής 

Προσφοράς για τις τέσσερις εταιρείες η επιτροπή αποφάσισε να περαιώσει τη συνεδρίαση 

και να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση, για τον έλεγχο ισχύος αυτών καθώς λόγω του µεγάλου 

όγκου των προσφορών δεν ήταν δυνατή η αυθηµερόν ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Η συνεδρίαση αυτή πραγµατοποιήθηκε σήµερα, ηµέρα Πέµπτη, στις 15 Νοεµβρίου 

2007 και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προέκυψαν τα ακόλουθα: 

1. Οι εταιρείες «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (δ.τ. TELENAVIS HELLAS A.E.) και 
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«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.) έχουν προσκοµίσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη. 

2. Για την ένωση των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

α) Το απόσπασµα ποινικού µητρώου της κας Αρετής Κοµιανού (οµόρρυθµο µέλος της Α.Π. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) εκδόθηκε στις 27-7-07 και δεν ισχύει. Κάθε απόσπασµα πρέπει 

να είναι εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς και να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο ∆ιαγωνισµό 

(30-10-2007). (άρθρο 1.3.1.α.2 (σελίδα 37) και α/α 2 Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

(σελίδα 77) της προκήρυξης) 

β) ∆εν προσκοµίστηκαν ισολογισµοί, αποσπάσµατα ισολογισµών ή οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό έγγραφο των τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών 

χρήσεων  (έτη 2004, 2005 και 2006) για την Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τα 

παραπάνω δικαιολογητικά οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό όφειλαν να υποβάλλουν επί 

ποινή αποκλεισµού.  (άρθρο 1.3.3 (σελίδα 40) και της προκήρυξης) 

γ) ∆εν προσκοµίστηκαν για την 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και 

λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύι κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι 

δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους. (άρθρο 1.3.1.γ.2 (σελίδα 39) και 

α/α 9 Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής (σελίδα 79) της προκήρυξης) 

δ) Ο πρωτότυπος φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής της συγκεκριµένης ένωσης δεν 

έχει συνεχή αρίθµηση. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.6.1 (σελίδα 48) της προκήρυξης όλες οι 

σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να έχουν συνεχή αρίθµηση, δηλαδή η αρίθµηση να 

είναι συνεχής για τα έγγραφα που περιλαµβάνονται σε κάθε ένα επιµέρους φάκελο 

(«υποφακέλους»).  

3. Για την ένωση των εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.) - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.) - ΜΑΪΚΡΟΝΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(δ.τ. MICRONET Α.Ε.)» διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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α) Η MICRONET Α.Ε. δεν προσκόµισε αποσπάσµατα ποινικού µητρώου για τα άτοµα που 

δεσµεύουν βάσει του καταστατικού την Α.Ε. (άρθρο 1.3.1.δ.1.2 (σελίδα 39) και α/α 2 

Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής (σελίδα 77) της προκήρυξης)   

β) Καµία από τις εταιρείες που αποτελούν την ένωση δεν προσκόµισε βεβαιώσεις από τους 

νόµιµους Εκπροσώπους των Φορέων Υλοποίησης για την αποδοχή των έργων που 

αναφέρονται στον πίνακα µε τα κυριότερα συναφή έργα που εκτέλεσαν κατά τα πέντε (5) 

τελευταία έτη και έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 

1.3.3.2.2 (σελίδα 41) της προκήρυξης 

γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 1.3.3.2.1 (σελίδα 40 της προκήρυξης) η ένωση οφείλει να 

περιγράψει τα µέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών, του 

τεχνικού εξοπλισµού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό. Η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. προσκόµισε πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο ISO 

9001:2000 και ένα εγχειρίδιο συστήµατος ποιότητας στην αγγλική γλώσσα το οποίο δεν 

συνοδευόταν από µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η  εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. δήλωσε ότι 

δεν διαθέτει την παρούσα χρονική περίοδο Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ιασφάλισης της 

Ποιότητας. Τέλος η εταιρεία MICRONET Α.Ε. προσκόµισε πιστοποιητικό της TUV Austria 

Hellas ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 9001:2000. Συνεπώς δεν 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του άρθρου 1.3.3.2.1 αφού δεν περιγράφονται τα µέσα 

ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισµού και 

των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό, προκειµένου να πιστοποιηθεί η τεχνική ικανότητα της 

ένωσης. Τα παραπάνω οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό όφειλαν να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισµού.  (άρθρο 1.3.3 (σελίδα 40) και της προκήρυξης). 

Κατόπιν τούτων 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1. Τη µη αποδοχή στον διαγωνισµό της προσφοράς της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

2. Τη µη αποδοχή στον διαγωνισµό της προσφοράς της ένωσης των εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.) - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

(δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.) - ΜΑΪΚΡΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. MICRONET Α.Ε.)»  για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν. 
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3. Την αποδοχή στον διαγωνισµό των προσφορών των εταιρειών «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (δ.τ. TELENAVIS HELLAS A.E.) και «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Α.Ε.» (δ.τ. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 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. 

 
  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 Κουράκλη Παναγιώτα    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ξηρόγιαννης Γεώργιος   Γιαννόπουλος Γεώργιος  

Ορφανού Παναγιώτα        Παπαδόπουλος Αντώνιος  

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ» 

 
Η ∆ηµαρχιακή 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 το Πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο 
διαγωνισµό για το έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές 
συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» και 
συγκεκριµένα εγκρίνει τα εξής:  
 
Ι. Τη µη αποδοχή στο διαγωνισµό της προσφοράς της ένωσης των εταιρειών 

«Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. – 
ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» και της ένωσης των εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ 
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.) - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.) - ΜΑΪΚΡΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. 
MICRONET Α.Ε.)»  για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής.  

 

ΙΙ. Την αποδοχή στο διαγωνισµό των προσφορών των εταιρειών «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (δ.τ. TELENAVIS HELLAS A.E.) και 
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 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 ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 21 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


