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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) 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 ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  14/2008 Δευτέρα 7/04/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Εισήγηση επί των εγγράφων διευκρινήσεων της εταιρείας ¨TELENAVIS HELLAS 
A.E.¨ για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος 

γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 7515/4-4-08 
εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί των εγγράφων διευκρινήσεων της εταιρείας “TELENAVIS 
HELLAS A.E.” για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας».  
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, ημέρα Τρίτη, στις 1 Απριλίου 2008, 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 Δήμου Καλαμάτας» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 605/2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε στο Δημαρχείο Καλαμάτας, 
προκειμένου να προβούμε στην εισήγηση επί των εγγράφων διευκρινήσεων της 
εταιρείας “TELENAVIS HELLAS A.E.” για το «Ενοποιημένο περιβάλλον και 
βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου 
Καλαμάτας» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 125/2008 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα με την υπ’ αρ. 125/2008 απόφασή της, η Δημαρχιακή 
Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” ως προς την υποχρέωση παροχής εγγράφων διευκρινήσεων 
από την “TELENAVIS HELLAS A.E.” σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 6319/18-3-
2008 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6585/26-3-2008 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας 
διαβιβάστηκε στην “TELENAVIS HELLAS A.E.” η υπ’ αρ. 125/2008 απόφαση και 
προσκλήθηκε να δώσει τις προσήκουσες διευκρινήσεις για την οικονομική της 
προσφορά, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

Η εταιρεία “TELENAVIS HELLAS A.E.” κατέθεσε  τις ζητούμενες 
διευκρινήσεις (αρ. πρωτ. 6760/27-3-2008), την Πέμπτη 27-3-2008 εμπρόθεσμα 
σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις διευκρινήσεις της εταιρείας “TELENAVIS 
HELLAS A.E.”: 

«Η εταιρεία μας ασχολείται αποκλειστικά με προγράμματα Γεωγραφικής 
Πληροφορικής, σε κάθε μορφή, έχει επενδύσει πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, στην 
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ανάπτυξη προγραμμάτων Γεωγραφικής Πληροφορικής, και στην ανάπτυξη 
Γεωγραφικών Δεδομένων, εκ των οποίων τα 1,8 εκατ. ευρώ αποτελούν μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας. 
Έχοντας αναπτύξει πλήθος εφαρμογών, τμήμα των οποίων έχουμε ήδη 
παρουσιάσει στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, είναι σε θέση να προσφέρει 
ανταγωνιστικότερες τιμές στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών βασιζόμενοι 
στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει.  Επιπλέον η εταιρεία μας διαθέτει σε 
μόνιμη βάση τμήμα υποστήριξης – συντήρησης, για να υποστηρίξει καθημερινά, 
του πελάτες της, σε όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα είναι Στρατηγικός 
Συνεργάτης και αντιπρόσωπος της Mapinfo Ltd στην Ελλάδα και την Κύπρο, και 
συνεπώς μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές σε σχέση με τις τιμές 
την αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα της συντήρησης  προγραμμάτων. 
Για το συγκεκριμένο έργο, η συνολική οικονομική μας προσφορά παρουσιάζει 
απόκλιση κατά 683,43 ευρώ, ή σε ποσοστό 0,4% επί του διάμεσου, που σε κάθε 
περίπτωση είναι αμελητέα, δεν προσφέρει απολύτως κανένα πλεονέκτημα στην 
εταιρεία μας, δεν μεταβάλει τον πίνακα κατάταξης. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκριση των συνολικών οικονομικών προσφορών 
χωρίς το κόστος συντήρησης, το οποίο, όπως ρητά ορίζεται στη Διακήρυξη (παρ. 
3.2.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β), δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
έργου, ο διάμεσος των τιμών είναι 182.821,28 € και η ελάχιστη τιμή 
155.398,08, ήτοι σημαντικά χαμηλότερη από την οικονομική μας προσφορά 
χωρίς το Κόστος Συντήρησης, η οποία ανέρχεται σε 166.500 €, και συνεπώς δεν 
εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 3.2.3.2 του Μέρους Β – Κεφ. ΙΙΙ της 
διακήρυξης. 
Συνεπώς η παραπάνω αμελητέα διαφορά των 683,43 ευρώ προκύπτει, από το 
κόστος συντήρησης  και συγκεκριμένα από την παροχή δύο (2) επιπλέον ετών 
δωρεάν συντήρησης, πέραν του ενός (1), που ζητούσε η Διακήρυξη. 
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Κόστους Συντήρησης που είχαμε 
συμπεριλάβει στην προσφορά μας (σελ. 8 οικονομικής μας προσφοράς), η 
εταιρεία μας παρέχει δωρεάν συντήρηση για  τα δύο πρώτα έτη, μετά το πρώτο 
έτος υποχρεωτικής δωρεάν συντήρησης.  Το κόστος αυτής της δωρεάν παροχής, 
ύψους 9.000 € προ ΦΠΑ (2 έτη Χ 4.500 €) είναι φανερό ότι υπερκαλύπτει κατά 
πολύ την απόκλιση κατά 683,43 ευρώ από την ελάχιστη τιμή. 
Στόχος μας, για την ως άνω δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, είναι να 
εξασφαλίσουμε την λειτουργία του έργου μεσοπρόθεσμα, ώστε ο Δήμος να 
αξιοποιήσει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο το ΓΣΠ.  Πιστεύουμε τα ΓΣΠ με τα 
οποία αποκλειστικά και μόνο ασχολείται η εταιρεία μας, μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά οφέλη εφόσον λειτουργήσουν μεσοπρόθεσμα, και δεν εξαντληθούν 
στην φάση της αρχικής τους δημιουργίας.  
Με την ενέργεια μας αυτή θέλουμε επιπλέον να κάνουμε φανερό ότι δεν 
αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο έργο ως μια ευκαιριακή περίπτωση πώλησης 
υπηρεσιών λογισμικού και εξοπλισμού, αλλά ως μια μακροπρόθεσμη σχέση, που 
είμαστε διατεθειμένοι να την στηρίξουμε.  
Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα όπως ήδη αναφέραμε 
παραπάνω, να προσφέρουμε δωρεάν αυτά τα δύο έτη, εκμεταλλευόμενοι 
οικονομίες κλίμακας, αξιοποιώντας το ήδη υφιστάμενο τμήμα υποστήριξης που 
έχει η εταιρεία (όπως το περιγράφουμε και στον Τεχνικό μας Φάκελο), αλλά και 
την Στρατηγική σχέση που έχουμε αναπτύξει με τον προμηθευτή του λογισμικού 
την εταιρεία Mapinfo Ltd. 
Τέλος θεωρούμε ότι είναι προς όφελος του Δήμου η ως άνω επιλογή μας για την 
δωρεάν διάθεση 2 επιπλέον ετών συντήρησης, καθώς μειώνει όχι μόνο το βάρος 
στο Δημοτικό Προϋπολογισμό (η συντήρηση δεν επιδοτείται) αλλά το 
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σημαντικότερο, διευκολύνει την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης 
συντήρησης, όταν χρειαστεί, εξασφαλίζοντας στους  χρήστες υποστήριξη και 
μετά από τον πρώτο δωρεάν χρόνο.» 
 

Κατά την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου με τις δοθείσες 
διευκρινήσεις της εταιρείας “TELENAVIS HELLAS A.E.” η ΕΔΔ, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία, ζήτησε επεξηγήσεις αναφορικά με την αιτιολόγηση της 
προσφοράς της για τους 46 συνολικά ανθρωπομήνες εργασίας που προσφέρει 
για την υλοποίηση του έργου. Η εταιρεία “TELENAVIS HELLAS A.E.” απέστειλε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σήμερα Πέμπτη 1/4/2008, τα παρακάτω δύο 
συμπληρωματικά έγγραφα:  

1. Το ίδιο από 27/3/200/8 έγγραφο διευκρινήσεων με συμπλήρωση μίας 
επιπλέον παραγράφου στο τέλος του κειμένου που αναφέρει : 

 
«Τέλος, όσον αφορά τους 46 ανθρωπομήνες, αυτοί έχουν αναλυτικά 
αναφερθεί στην Τεχνική μας Έκθεση από όπου είναι σαφές ότι καλύπτουν 
ένα φάσμα συνολικών εργασιών όπως άλλωστε το ζητούσε και η 
προκήρυξη και συγκεκριμένα: 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤ. & ΛΕΙΤ. 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι εν λόγω  46 ανθρωπομήνες, έχουν συνεπώς κοστολογηθεί στα 
επιμέρους τμήματα του έργου, στο ύψος των 92.000 ευρώ και όχι μόνο 
στο τμήμα που αναφέρεται στον πίνακα «Υπηρεσίες» και έχουν 
ενσωματωθεί στους αντίστοιχους πίνακες της Οικονομικής μας 
Προσφοράς, που συντάχθηκε σύμφωνα με τους πίνακες που ήταν στην 
προκήρυξη και αποτελούσε υποχρέωση μας να ακολουθήσουμε.»   
 
Το ανωτέρω συμπληρωματικό έγγραφο έχει αρ. πρωτ. 7299/2-4-2008. 
 

2. Την από 1/4/2008 επιστολή αναφορικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας 
“ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” για μη τήρηση των διατάξεων περί 
προστασίας των συνθηκών εργασίας όπως ορίζει η οδηγία 2004/18 της 
Ε.Ε. στο άρθρο 55:  

 
«Παρότι δεν ερωτηθήκαμε, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την 
παρακάτω επιστολή στα όσα αναφέρονται στην σελίδα 3, της από 14/3/2008 
Ένστασης -Προσφυγής της εταιρείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., σε 
σχέση με τον ψευδή ισχυρισμό περί μη τήρησης τις διατάξεις περί προστασίας 
και των συνθηκών εργασίας όπως ορίζει η οδηγία της Ε.Ε. 

 
Είναι πασιφανές ότι η εταιρεία ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. προβάλει 
τον εν λόγω ισχυρισμό, χωρίς κανένα στοιχείο και χωρίς καμία τεκμηρίωση, 
παρά μόνο με το γενικό επιχείρημα ότι ο αριθμός των 46 ανθρωπομηνών που 
προσφέρουμε, είναι υψηλός, σε σχέση με το συνολικό κόστος υπηρεσιών, 
χωρίς όμως να αναφέρει ποιο είναι το εν λόγω κόστος. 
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Εκ περισσού όμως και για λόγους διευκόλυνσης του έργου της Επιτροπής 
Αξιολόγησης επιτρέψτε μας να προβούμε στην ακόλουθη δήλωση, σε σχέση 
με τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας : 

 
Η εταιρία μας τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας, που ισχύουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η εταιρία μας 
απασχολεί  εργαζομένους, 14 άτομα με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 
Οι ουσιώδεις όροι των εν λόγω συμβάσεων έχουν κοινοποιηθεί στους 
υπαλλήλους, σε συμμόρφωση προς το Π.Δ. 156/1994. Η σχετική κατάσταση 
προσωπικού θεωρείται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Όλοι οι 
προσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι αναγγέλλονται νομίμως από την εταιρία στον 
ΟΑΕΔ. Στην εταιρία δεν έχουν κοινοποιηθεί έγγραφα της Επιθεώρησης 
Εργασίας για παράβαση νόμου και δεν έχει επιβληθεί σχετικό πρόστιμο, ενώ 
δεν υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με απαιτήσεις των 
εργαζομένων της, που πηγάζουν από τις εργασιακές της με αυτούς σχέσεις. Η 
εταιρία μας, τέλος, δεν απασχολεί ανηλίκους κάτω των 15 ετών, σε 
συμμόρφωση με τα άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» 
 

Η παραπάνω επιστολή έχει αρ. πρωτ. 7300/2-4-2008.  
 
Η ΕΔΔ αφού έλαβε υπόψη της :  

A) Το άρθρο 3.2.3.2 του Μέρους Β΄, κεφ. ΙΙΙ της Διακήρυξης, 
B) Τα με αρ. πρωτ. 6760/27-3-2008, 7299/2-4-2008 και 7300/27-3-2008 

έγγραφα διευκρινήσεων της εταιρείας “TELENAVIS HELLAS A.E.” 
Γ)  Το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18 Ε.Ε. 
Δ) Το γεγονός ότι η ύπαρξη δύο μόνο προσφορών στο διαγωνισμό με 

σημαντικές      αποκλίσεις και αντιφατικότητα στην κοστολόγηση τόσο των 
επιμέρους τμημάτων του έργου όσο και στο σύνολο της προσφοράς, δεν 
διευκόλυνε την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων και 
προβλημάτισε ιδιαίτερα την Επιτροπή, 

παρατήρησε τα εξής:  
Αν δούμε συγκριτικά τις δύο προσφορές, αυτή της “TELENAVIS HELLAS 

A.E.” είναι μεγαλύτερη στον εξοπλισμό και το λογισμικό με κόστος  42.500 € και 
70.000 € αντίστοιχα (χωρίς Φ.Π.Α.) με την παρατήρηση ότι στο λογισμικό 
προσφέρεται επιπλέον, πέραν των απαιτήσεων της διακήρυξης, η Βάση 
Δεδομένων Oracle με κόστος 15.000 €, ενώ η προσφορά της “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” ανέρχεται σε 26.007,56 € (εξοπλισμός) και 46.600,00 € 
(λογισμικό) χωρίς Φ.Π.Α. 

Όσον αφορά στην κοστολόγηση των εφαρμογών και υπηρεσιών, εδώ 
αντιστρέφεται η εικόνα και η “TELENAVIS HELLAS A.E.” τις προσφέρει έναντι 
54.000 € ενώ η “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” 125.315 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
με την παρατήρηση ότι περιλαμβάνει επιπλέον των απαιτήσεων της Διακήρυξης 
δαπάνες 15.115 € (χωρίς Φ.Π.Α.) . 

Η κοστολόγηση της προσφερόμενης συντήρησης, που δεν αποτελεί 
υποχρεωτικό συμβατικό αντικείμενο είναι για μεν την “TELENAVIS HELLAS A.E.” 
4.500 € (χωρίς  Φ.Π.Α.) για δε την “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” 
35.045,51 € (χωρίς  Φ.Π.Α.) 

Κατά την άποψη της ΕΔΔ το κόστος συντήρησης που προσφέρει η εταιρεία 
“ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” ήτοι 35.045,51 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
41.704,16 με Φ.Π.Α. κρίνεται υπερβολικά υψηλό ενώ επισημαίνεται ότι δεν 
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αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του έργου, αλλά θα πρέπει να καταβληθεί από 
πόρους του Δήμου. 

Επίσης υπερβολικά υψηλό εκτιμά η ΕΔΔ το κόστος ανθρωπομήνα που 
προσφέρει η “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.”  το οποίο ανέρχεται σε 5.400 
€. 

Η ΕΔΔ θεωρεί εύλογες τις διευκρινήσεις της “TELENAVIS HELLAS A.E.” 
αναφορικά με την ελάχιστη απόκλιση της συνολικής προσφορά της, δηλαδή κατά  
686,43 € από το 85% της μέσης τιμής των προσφορών που από τη Διακήρυξη 
ορίσθηκε ως το ελεγχόμενο όριο. 

Για το θέμα του κόστους των προσφερόμενων 46 ανθρωπομηνών που 
προσφέρει η “TELENAVIS HELLAS A.E.” θεωρούμε ότι δεν μπορεί να προκύψει ο 
ακριβής υπολογισμός της αμοιβής με βάση τον ανθρωπομήνα από την προσφορά 
της “TELENAVIS HELLAS A.E.”, αφού δεν έχει διατυπωθεί αυτή η απαίτηση στο 
σχετικό έντυπο της Διακήρυξης. Άλλωστε και η ενιστάμενη εταιρεία 
“ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.”  αποφεύγει να προσδιορίσει την τιμή του 
ανθρωπομήνα, στην σελίδα 3 της ένστασής της, επομένως είναι αόριστος ο 
ισχυρισμός περί μη διασφάλισης των συνθηκών εργασίας κατά τα οριζόμενα στην 
οδηγία της Ε.Ε. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι δεν πρέπει να απορριφθεί 
η προσφορά της εταιρείας “TELENAVIS HELLAS A.E.” ως ασυνήθιστα χαμηλή και 
εισηγούμεθα την αποδοχή των διευκρινήσεων που δόθηκαν με τα τρία 
προαναφερόμενα έγγραφα. 

 

Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα : 

Α) να γίνουν δεκτές οι διευκρινήσεις της εταιρείας “TELENAVIS HELLAS 
A.E.”  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και  

Β) να κατακυρωθεί ο ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Ενοποιημένο 
περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του 
Δήμου Καλαμάτας» στην εταιρεία TELENAVIS HELLAS A.E. με προσφέρουσα τιμή 
166.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (198.135,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 
 

Συν/να : Τα υπ’ αρ. πρωτ. 6760/27-3-2008, 7299/2-4-2008 & 7300/2-4-2008 έγγραφα 
της εταιρείας «TELENAVIS HELLAS A.E.»  

 
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Κουράκλη Παναγιώτα    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ξηρόγιαννης Γεώργιος   Γιαννόπουλος Γεώργιος  

Ορφανού Παναγιώτα        Παπαδόπουλος Αντώνιος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο, τα 
αναφερόμενα σ΄ αυτή έγγραφα διευκρινήσεων της εταιρείας ¨TELENAVIS HELLAS A.E.¨ και 
τις αναφερόμενες σ΄ αυτή σχετικές διατάξεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την με αριθμ. πρωτ. 7515/4-4-2008 εισήγηση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές 
εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Καλαμάτας» η 
οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους 
λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή: 
 

Ι. Κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις της εταιρείας “TELENAVIS HELLAS A.E.”, 
όπως αυτές διατυπώνονται στα με αριθμ. πρωτ. Δήμου 6760/27-3-2008, 
7299/2-4-2008 και 7300/2-4-2008 έγγραφά της και καταχωρούνται στην 
ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,  και  

 

ΙΙ. Κατακυρώνει τον ανοικτό διαγωνισμό για το ως άνω έργο στην εταιρεία 
TELENAVIS HELLAS A.E. με προσφέρουσα τιμή 166.500,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (198.135,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 



Συνεδρίαση :  14/2008 Δευτέρα 7/04/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   8

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 
 


