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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   112/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 10η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-03-2008 
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) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο 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. 



Συνεδρίαση :  10/2008 Τρίτη 11/03/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   112/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το έργο «Ενοποιη-
μένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 5538/11-3-2008 
έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές 
εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας», το οποίο έχει 
ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών διαγωνισμού για το έργο 
«Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών 
πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» 

 
 

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
τελικής κατάταξης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης του ανοικτού 
διαγωνισμού  για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» 
προϋπολογισμού 236.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 
προκειμένου να προβείτε στην κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην 
μειοδότρια εταιρία. 

Το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος 
γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Μέτρου 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».  
 
Συν/να :  
Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, τελικής κατάταξης 
προσφορών και εισήγησης ανάθεσης του διαγωνισμού. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κουράκλη Παναγιώτα»   
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
«Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» 
Προϋπολογισμού 236.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 



Συνεδρίαση :  10/2008 Τρίτη 11/03/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   112/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

Στην Καλαμάτα σήμερα 6 Μαρτίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην 
Αίθουσα Δημοπρασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, συνεδρίασε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 605/2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές 
προσφορές για τους υποψηφίους αναδόχους των οποίων εγκρίθηκε η τεχνική τους 
προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του 
Δήμου Καλαμάτας και στη συνέχεια να προβεί στη σύνταξη του Πίνακα Τελικής Κατάταξης 
του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που έχει απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
1. Κουράκλη Παναγιώτα (Πρόεδρος της Επιτροπής)  
2. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
3. Γιαννόπουλος Γεώργιος 
4. Ορφανού Παναγιώτα και 
5. Παπαδόπουλος Αντώνιος  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  
1. την υπ’ αριθμ. 344/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, 
2. τη συνημμένη στην παραπάνω απόφαση προκήρυξη, 
3. τις προσφορές που υπεβλήθησαν την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007, στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού, 
4. την υπ’ αριθμ. 414/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, 

επί του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
5. την υπ’ αριθμ. 438/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, 

επί ενστάσεως κατά της υπ’ αρ. 414/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής 
αναφορικά με το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος 
γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» 

 
6. την υπ’ αριθμ. 77/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας η 

οποία λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 4338/21-2-2008 πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών των εταιριών TELENAVIS HELLAS A.E. και ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
A.E. με τη βαθμολόγηση και κατάταξη του προαναφερόμενου πρακτικού, 

7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5180/4-3-2008 πρόσκληση για αποσφράγιση οικονομικών 
προσφορών των τεχνικά αποδεκτών εταιρειών TELENAVIS HELLAS A.E. και 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ A.E., σήμερα Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ., στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας,  

εφάρμοσε όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 3.2.3 «Αποσφράγιση και  
Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – τελική αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου» 
του Άρθρου 3.2 «ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του Μέρους Β – Κεφάλαιο Ι της 
προκήρυξης, υπολογίζοντας το Κόστος Αξιολόγησης των τεχνικά αποδεκτών εταιρειών ως 
εξής 

Ki = Ki1+ Ki2 
όπου 

Ki1:  το Κόστος Οικονομικής Προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
και      Ki2:  το Κόστος συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα τρία (3) 

χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σημειώνεται ότι το κόστος της 
σχετικής συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, 
λαμβάνεται όμως υπόψη στον υπολογισμό του κόστους αξιολόγησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.3.1 του Μέρους Β – Κεφάλαιο ΙΙΙ της 
διακήρυξης. 

Από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών προέκυψε ότι το Κόστος Αξιολόγησης 
για κάθε μία από τις τεχνικά αποδεκτές εταιρείες είναι το ακόλουθο. 
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Α/Α 
Διαγωνιζόμενη 

εταιρεία 
Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς Ki1 (€) 

Κόστος 
συντήρησης Ki2 

(€) 

Κόστος 
Αξιολόγησης Ki 

(€) 

1 
TELENAVIS 

HELLAS A.E. 
166.500,00 4.500,00 171.000,00 

2 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 

A.E. 
197.922,56 35.045,51 232.968,07 

Καμιά από τις παραπάνω οικονομικές προσφορές δεν κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα 
χαμηλή (σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.3.2 του Μέρους Β – Κεφάλαιο ΙΙΙ της διακήρυξης), 
καθώς δεν έχουν τιμή Ki1 μικρότερη του 85% της διαμέσου των οικονομικών προσφορών 
που κρίθηκαν αποδεκτές χωρίς ΦΠΑ (201.984,04 € x 85% = 171.686,43 €).  

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 
πραγματοποιείται με βάση τον ακόλουθο τύπο  : 

Λi = [0,80 * (Ti/Tmax)+ 0,20* (Kmin/Ki)]*100 
όπου: 

Τmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (102,74), 
Τi: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i, 
Κmin:  το συνολικό συγκριτικό κόστος αξιολόγησης της προσφοράς με τη μικρότερη 

τιμή (171.000,00 €), 
Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος αξιολόγησης της προσφοράς i. 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που 
συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ (άρθρο 4 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Μέρους Β – Κεφάλαιο ΙΙΙ της διακήρυξης). 

Συνεπώς ο Πίνακας Τελικής Κατάταξης των προσφορών διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
Διαγωνιζόμενη 

εταιρεία 
Συνολική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς Ti 
Κόστος 

Αξιολόγησης Ki (€) 
Tιμή 

Λi 

1 
TELENAVIS 

HELLAS A.E. 
102,74 171.000,00 100 

2 ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ A.E. 100,11 232.968,07 92,63 

Κατόπιν τούτων  

εισηγούμεθα ομόφωνα 

 

την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και 
βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» 
στην εταιρεία TELENAVIS HELLAS A.E. με προσφέρουσα τιμή (Ki1) 166.500,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (171.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 Κουράκλη Παναγιώτα  
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 ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ξηρόγιαννης Γεώργιος   Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Ορφανού Παναγιώτα   Παπαδόπουλος Αντώνιος» 

 
 
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 

 
 
Εγκρίνει την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο  «Ενοποιημένο 
περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του 
Δήμου Καλαμάτας» στην εταιρεία «TELENAVIS HELLAS A.E.» με προσφέρουσα 
τιμή (Ki1) εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων ευρώ (171.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, τελικής κατάταξης προσφορών  και 
εισήγησης ανάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 
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  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


