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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   46/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   438/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η ∆εκεµβρίου 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 46/29-11-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και 

2) Κοσµόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 

Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 

∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

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 ενστάσεως κατά της υπ’ αριθ. 414/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής σχετικής µε το διαγωνισµό για το έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και 

βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 28041/30-11-2007 
διαβιβαστικό της προέδρου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο 
«Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών 
του ∆ήµου Καλαµάτας», το οποίο έχει ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αρ. 414/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
για το «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 
πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» 

 
Σας διαβιβάζουµε την εισήγηση επί της ένστασης της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» κατά 
της υπ’ αρ. 414/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σχετικά µε 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».  

 
Συν/να :  
1. Εισήγηση επί της ένστασης  
2. Ένσταση της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.»  
            
       

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κουράκλη Παναγιώτα   

 

 
Η εν λόγω εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού επί της ένστασης, έχει ως 
εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί της ένστασης κατά της υπ’ αρ. 414/2007 απόφασης της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής για το «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές 
συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας».  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, ηµέρα Πέµπτη, στις 29 Νοεµβρίου 2007, οι 
υπογεγραµµένοι: 

1. Κουράκλη Παναγιώτα  (Πρόεδρος της Επιτροπής) 
2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
3. Γιαννόπουλος Γεώργιος  
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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 στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, 
προκειµένου να προβούµε στην εισήγηση επί της ένστασης που κατατέθηκε κατά 
της υπ’ αρ. 414/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, άρθρο 4 Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές της 
προκήρυξης η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 344/2007 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αρ. 414/2007 απόφασή της 
λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 26796/15-11-2007 πρακτικό της 
επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για 
το παραπάνω έργο αποφάσισε οµόφωνα:  

1. 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. 

2. την απόρριψη της συµµετοχής 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.)». 

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε µέσω τηλεοµοιοτυπίας στις 
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες την Πέµπτη 22-11-2007. 

Η ένωση των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» κατέθεσε ένσταση (αρ. πρωτ. 
∆ήµου Καλαµάτας 27821/2007), την Παρασκευή 23-11-2007 νοµίµως και 
εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, άρθρο 4 Ενστάσεις – 
∆ιοικητικές Προσφυγές  της προκήρυξης. 

Η ένσταση της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. - 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» αναφέρει τις 
ακόλουθες απαντήσεις για της λόγους που η επιτροπή εισηγήθηκε τη µη 
αποδοχή της προσφοράς της στον διαγωνισµό: 

1. ∆εν προσκοµίστηκε απόσπασµα του ποινικού µητρώου της κας Αρετής Κοµιανού. 

« Το απόσπασµα ποινικού µητρώου της κας Αρετής Κοµιανού, υπεβλήθη. Σε 
περίπτωση όµως που η υπηρεσία ήθελε να αναζητήσει πιο πρόσφατο, η 
προσφορά στον φάκελο δικαιολογητικών περιείχε όλα τα στοιχεία που θα 
βοηθούσαν την επιτροπή να διαβάσει τους σχετικούς νόµους – αποφάσεις, 
καθώς και σχετική εξουσιοδότηση της κας Κοµιανού προς την επιτροπή, 
προκειµένου να εφαρµόσει τους νόµους - αποφάσεις που υποχρεώνουν στην 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρµόδια δικαστική υπηρεσία.  

Σύµφωνα µε τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, η αναζήτηση ποινικού µητρώου γίνεται πλέον αυτεπάγγελτα από 
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τους φορείς που διεξάγουν το διαγωνισµό. Επιπλέον, η ίδια απόφαση 
υποχρεώνει όλους τους φορείς που προκηρύσσουν διαγωνισµούς, να 
αναγράφουν σαφώς ότι το ποινικό µητρώο δεν υποβάλλεται εντός των 
δικαιολογητικών, αλλά θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον ίδιο το δηµόσιο 
φορέα.» 

2. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στα δικαιολογητικά ισολογισµός, ή απόσπασµα αυτού, ή 
εκκαθαριστικό σηµείωµα της εταιρείας AVMap. 

« Μετά από προσεκτική ανάγνωση των όρων της διακήρυξης (άρθρο 
1.3.3.1, σελ. 40), καταλήξαµε ότι ορθώς δεν συµπεριλάβαµε στα δικαιολογητικά 
ισολογισµό, ή απόσπασµα αυτού, ή εκκαθαριστικό σηµείωµα της εταιρείας 
AVMap.  

Η Εταιρεία έχει τη νοµική µορφή της Οµορρύθµου Εταιρείας µε βιβλία Β’ 
Κατηγορίας. Εποµένως δεν υποχρεούται στη σύνταξη και ανακοίνωση 
ισολογισµών, και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται να συµπεριλάβει αυτά, ως 
δικαιολογητικά. 

Η Εταιρεία, δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο. Εποµένως, η απαίτηση υποβολής 
εκκαθαριστικού ως δικαιολογητικό δεν υφίσταται στην περίπτωσή µας, 
δεδοµένου ότι η προκήρυξη αναφέρει ρητώς «… εκκαθαριστικό σηµείωµα στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων». 

Σε όλους τους διαγωνισµούς δηµοσίου, το κείµενο που αναφέρεται στην 
χρηµατοπιστωτική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου, είναι κοινό. Η εµπειρία 
από όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισµούς (µπορείτε να επιβεβαιώσετε την 
ορθότητα των γραφόµενων), οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στην περίπτωση 
Οµορρύθµων Εταιρειών µε βιβλία Β’ Κατηγορίας, ο κύκλος εργασιών των 
προηγουµένων 3 ετών αποδεικνύεται µε δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου. 
Τέτοια δήλωση, φυσικά και συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών.» 

3. ∆εν προσκοµίστηκαν για την εταιρεία, 3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής 
µας, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ, 
κ.λ.π.) εν ισχύ 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 Πίνακας ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής (σελίδα 
79 της προκήρυξης).   

« Στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών που κατέθεσε η κοινοπραξία έχουν 
κατατεθεί από την 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. και υπάρχουν εµφανέστατα: 

- Το Πιστοποιητικό µε Αρ. Πρωτ. 1536/2007 από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, 
περί τελευταίας και σε ισχύ τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας. 

- Ο Αριθµός Φ.Ε.Κ. ο οποίος δεν είχε δηµοσιευθεί µέχρι και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού - αντί αυτού έχει κατατεθεί ο Αρ. Πρωτοκόλλου 
(Ε163182 – 12/9/2007) προς το Εθνικό Τυπογραφείο  για τη δηµοσίευση του 
που σαφέστατα αποτελεί επίσηµο στοιχείο και δεν µπορεί να αγνοηθεί. 

- Το τελευταίο και σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας (Αριθµός 3639) όπου 
στο Φύλλο 15, Κεφάλαιο Γ’, Άρθρο 11, Παράγραφος 2 ορίζονται ρητά οι 
διαχειριστές της εταιρείας, οι οποίοι δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή 
τους.» 

4. Επίσης η επιτροπή υπό τύπου γενικών παρατηρήσεων αναφέρει ότι η εταιρία µας δεν 
έχει αρίθµηση στα δικαιολογητικά. 

« Είναι απολύτως σαφές ότι τα δικαιολογητικά περιέχουν δηµόσια έγγραφα 
όπως ποινικά µητρώα, φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες, 
δικαστηριακά πιστοποιητικά και επίσηµα έγραφα φορέων όπως πιστοποιητικά 
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επιµελητηρίων, εγγυητικές επιστολές κλπ, τα οποία δεν επιτρέπεται η 
παραποίησή τους. Η αρίθµηση σε τέτοια έγγραφα δεν µπορεί να υπάρχει και 
µέχρι τώρα δεν µας έχει ζητηθεί ποτέ κάτι παρόµοια πάντα για τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. Αντίθετα συνεχής αρίθµηση απαιτείται και για ευνόητους λόγους 
στην τεχνική και οικονοµική προσφορά. 

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα υπερβολική η αναφορά για συνεχή αρίθµηση σε 
δικαιολογητικά ακόµη και σαν γενική παρατήρηση.» 
 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τους αναφερόµενους πιο πάνω 
ισχυρισµούς στην ένσταση και µετά από επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εισηγείται τα ακόλουθα ώστε να 
αποφανθείτε τελικά: 

1. Όσον αφορά τη µη προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου της κας 
Αρετής Κοµιανού. 

Το προσκοµισθέν στα δικαιολογητικά συµµετοχής, 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) 

Στην υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΙΑ∆ΙΠΑ/24359/30-10-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, την οποία και επισυνάπτει η 
ένωση στην ένστασή της προς επίρρωση των ισχυρισµών της, σχετικά µε την 
υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού µητρώου 
αναφέρεται ότι:  
«…Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισµών του ∆ηµοσίου, το 
αντίγραφο ποινικού µητρώου θα υποβάλλεται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα, 
µαζί µε την προσφορά, µέχρι την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.), που προωθείται, µε το οποίο 
αυτό αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση.» 

Από τα παραπάνω προκύπτει µε απόλυτη σαφήνεια ότι γίνεται ειδικός 
διαχωρισµός στην περίπτωση διενέργειας διαγωνισµών του ∆ηµόσιου όσον 
αφορά την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Για τους διαγωνισµούς του 
∆ηµόσιου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 
κατά την κατάθεση της προσφοράς από τον ίδιο τον συµµετέχοντα και δε 
δύναται να αντικατασταθεί από µία υπεύθυνη δήλωση ή να αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού καθώς έπρεπε οι 
συµµετέχοντες να το υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά 
τους (άρθρο 1.3 (σελίδα 37) της προκήρυξης). 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης 
ως προς το σηµείο 1. 

 

2. Όσον αφορά τη µη προσκόµιση στα δικαιολογητικά ισολογισµών, 
αποσπάσµατος αυτών, 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. (AVMap) 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό όφειλαν να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισµού  (άρθρο 1.3.3 (σελίδα 40) και της προκήρυξης) δικαιολογητικά που 
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πιστοποιούν την χρηµατοοικονοµική τους ικανότητα και ειδικότερα να 
αποδεικνύουν την κερδοφορία τους τα τελευταία τρία (3) έτη. Η υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - η 
οποία όπως συµπεραίνει η εταιρεία από εµπειρία και όχι από κάποιο 
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα υποκαθιστά σε διαγωνισµούς οποιοδήποτε άλλο 
επίσηµο οικονοµικό έγγραφο – δεν αναφέρει αν η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη για 
αυτές τις οικονοµικές χρήσεις προκειµένου να πιστοποιηθεί η χρηµατοοικονοµική 
της ικανότητα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι θα µπορούσε η Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. να προσκοµίσει τα στοιχεία που έχει υποβάλει στην Εφορία για τα 
αντίστοιχα οικονοµικά έτη. 

Η αποδοχή από την επιτροπή ότι η Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει 
κερδοφορία τα τρία (3) τελευταία έτη χωρίς την ύπαρξη κανενός στοιχείου που 
να το πιστοποιεί (ούτε καν σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου) θα λειτουργούσε µεροληπτικά εις βάρος των υπόλοιπων 
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης 
ως προς το σηµείο 2. 

 

3. Όσον αφορά τη µη προσκόµιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και 
εγγράφων σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής µας, όπως και 
λοιπών νοµιµοποιητικών έγγραφων (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ, 
κ.λ.π.). 

Από τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής προέκυψε ότι η 3 
DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. όντως κατέθεσε το καταστατικό της εταιρείας 
(Αριθµός 3639) και το υπ’ αρ. πρωτ. 1536/2007 πιστοποιητικό από το 
Πρωτοδικείο Χαλκίδας. 

Αναφορικά µε τη µη προσκόµιση ΦΕΚ εκ µέρους της 3 DATA 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. θεωρούµε ότι δεν υποκαθίσταται από  µία σελίδα µε ένα 
απόκοµµα αριθµού πρωτοκόλλου από το Τµήµα Πρωτοκόλλου του Εθνικού 
Τυπογραφείου στο οποίο δεν αναφέρεται ποιος το κατέθεσε και τι ακριβώς 
αφορά προκειµένου να µπορεί να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή. Η ύπαρξη 
ΦΕΚ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη συµµετοχή µίας εταιρίας σε δηµόσιο 
διαγωνισµό και δεν µπορεί να υποκατασταθεί από ένα απόκοµµα  αριθµού 
πρωτοκόλλου. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης 
ως προς το ΦΕΚ και την αποδοχή της ως προς την προσκόµιση 
καταστατικού της εταιρείας 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. και 
πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας. 

 

4. Όσον αφορά τη µη συνεχή αρίθµηση του πρωτότυπου φάκελου των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής της συγκεκριµένης ένωσης 

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»). Επίσης στο άρθρο 3.3 (σελίδα 53) της προκήρυξης 
αναφέρεται ότι απορρίπτεται προσφορά που δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της προκήρυξης.  

Άλλωστε η αρίθµηση των δικαιολογητικών αυτών σε καµιά περίπτωση δεν 
συνιστά παραποίηση τους αλλά αντίθετα κατοχυρώνει το αδιάβλητο της 
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διαδικασίας του διαγωνισµού αφού ουδείς δύναται να προσθέσει ή να αφαιρέσει 
κάποια δικαιολογητικά του πρωτοτύπου Φακέλου ή να ισχυριστεί ότι αυτό 
συνέβη κατά τον έλεγχο του φακέλου. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης 
ως προς το σηµείο 4. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται να µη 
γίνει δεκτή η ένσταση της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» και να 
αποκλειστεί η ένωση από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού για 
το έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 
γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» επειδή κάθε ένας 
από τους ανωτέρω λόγους αποτελεί αιτία αποκλεισµού σύµφωνα µε την 
προκήρυξη.  

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  

 

 
 
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 την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο 
«Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 
πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας»,  σχετικής επί ενστάσεων κατά της υπ’ 
αριθ. 414/2007 προηγούµενης απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας και εγκρίνει, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή και 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  την απόρριψη της ένστασης 
της ένωσης των εταιρειών «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 3 DATA 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΝΤΕΜΟΚΟΜ Ε.Π.Ε.» και τον αποκλεισµό της ένωσης από 
την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού του εν λόγω έργου.  
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 6 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


