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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ.
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της

οδού Αριστομένους

28 στην 21η/2009

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-06-2009
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) Γιαννακούλας
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 207 απόφαση),

2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3)

Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής
Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή,
αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.
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 πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για το
έργο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο
Καλαμάτας».
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας
του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
«1ο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για το έργο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών
συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας»
Στην Καλαμάτα, σήμερα, 4/6/2009, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10 π.μ.
συνήλθε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο «Εγκατάσταση
ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξενάγησης και
καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας» που
ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 138/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του
Δήμου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Ιντζέ Αθανασία, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Ξηρόγιαννη Γεώργιο, Μέλος
3. Μαλαβάζο Κωνσταντίνο, Μέλος
4. Γιαννόπουλο Γεώργιο, Μέλος και
5. Ορφανού Παναγιώτα, Μέλος
προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
10577/5-5-09 προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με την προαναφερόμενη 138/2009 απόφαση
της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.
Μέχρι τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) κατατέθηκαν
στην επιτροπή, οι ακόλουθες προσφορές:
1. της εταιρείας ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ.
HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε., (αρ. πρωτ. 13248/4-6-09)
Εκπρόσωπος : κ. Πρίντεζης Ιωάννης (αρ. ειδ. πληρ. 5574) ΑΔΤ –
Φ086623/01,
2. της εταιρείας Space Hellas A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής,
Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών
Ασφάλειας με δ.τ. Space Hellas A.E. (αρ. πρωτ. 13266/4-6-09)
Εκπρόσωπος : κ. Παλάντζας Ευάγγελος (αρ. πρακτικού 1493) ΑΔΤ –
Σ651924/98,
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3. της ένωσης των εταιρειών Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία με δ.τ. TREDIT S.A. και
ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε. (αρ. πρωτ.
13309/4-6-09)
Εκπρόσωπος : κ. Μάρκελλος Νικόλαος (αρ. πληρ. 13895) Αρ. Διαβατηρίου
ΑΑ2181967,
4. της εταιρείας Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. 13324/4-6-09)
Εκπρόσωπος : κ. Δερματάς Σταύρος (πρακτικό 22/5/09) ΑΔΤ Ρ838430,
Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος μέχρι τις 10:00 π.μ. - ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών - η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την
παράδοση των προσφορών. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και στην
υπογραφή των τεσσάρων (4) κατατεθεισών προσφορών, οι οποίες περιέκλειαν
τρεις σφραγισμένους υποφακέλους, ήτοι: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική
Προσφορά, Οικονομική Προσφορά, μέσα σε σφραγισμένα πακέτα, σύμφωνα με
όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Μετά τη μονογραφή των Δικαιολογητικών 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 ολοκλήρωση του ελέγχου.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται
ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιντζέ Αθανασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ξηρόγιαννης Γεώργιος
Μαλαβάζος Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Ορφανού Παναγιώτα»

«2ο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για το έργο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών
συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας»
Στην Καλαμάτα, σήμερα, 12/6/2009, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 π.μ.
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο «Εγκατάσταση
ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξενάγησης και
καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας» που
ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 138/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του
Δήμου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Ιντζέ Αθανασία, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Ξηρόγιαννη Γεώργιο, Μέλος
3. Γιαννόπουλο Γεώργιο, Μέλος και
4. Ορφανού Παναγιώτα, Μέλος
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με μοναδικό θέμα την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά
ορίζονται στα σχετικά άρθρα της υπ’ αρ. πρωτ. 10577/5-5-09 προκήρυξης,
καθώς και στο υπ’ αρ. πρωτ. 11568/1228/29-5-09 έγγραφο παροχής
διευκρινίσεων.
Τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν διεξοδικά τα υποβληθέντα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης των
δικαιολογητικών προέκυψαν τα παρακάτω:
1.
Εταιρείες «ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», (δ.τ. HELLASCOM
INTERNATIONAL Α.Ε.) και «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.».
Έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
προκήρυξη.
2.
Εταιρεία «Space Hellas A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής,
Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών
Ασφάλειας» (δ.τ. Space Hellas A.E.). Δεν έχει προσκομίσει:
α) υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας για τον υπεργολάβο (Ιωάννης
Σκλήκας) που δηλώνεται στο σχετικό πίνακα,
β) δήλωση συνεργασίας για τον εξωτερικό συνεργάτη (Ιωάννης Σκλήκας) που
δηλώνεται στο σχετικό πίνακα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά όφειλε να υποβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία
Space Hellas A.E. επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής (άρθρο Β.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(σελίδα 51) της προκήρυξης).
3.
Ένωση των εταιρειών «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία» ( δ.τ. TREDIT S.A.) και «ΑMCO
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.»
α) Η TREDIT S.A. δεν προσκόμισε απόσπασματα ποινικού μητρώου από τα οποία
να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1
της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (α/α 3
Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής (σελίδα 36) της προκήρυξης).
β) Η ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε. δεν
προσκόμισε πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
i) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (α/α 6 Πίνακα Δικαιολογητικών
Συμμετοχής (σελίδα 36) της προκήρυξης),
ii) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. (α/α 7 Πίνακα Δικαιολογητικών
Συμμετοχής (σελίδα 37) της προκήρυξης),
iii) δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. (α/α 8 Πίνακα
Δικαιολογητικών Συμμετοχής (σελίδα 37) της προκήρυξης),
Τα παραπάνω Α και Β πιστοποιητικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2/ 4194/16-2-09 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο. Η Επιτροπή θα προβεί σε αναζήτηση
αυτών μέσω των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Μέχρι την προσκόμιση των
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ανωτέρω πιστοποιητικών και τον έλεγχό τους, η Επιτροπή προτείνει να γίνει
αποδεκτή σε αυτό το στάδιο η συμμετοχή της ένωσης των εταιρειών «TREDIT
S.A.» και «ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» στο
διαγωνισμό.
Κατόπιν τούτων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Την αποδοχή στο διαγωνισμό των προσφορών των εταιρειών «ΕΛΛΑΣΚΟΜ
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (δ.τ. HELLASCOM INTERNATIONAL
Α.Ε.) και «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» για τις οποίες θα συνεχιστεί η
διαδικασία του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών.
2. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς της εταιρείας «Space Hellas
A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας
– Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δ.τ. Space Hellas
A.E.) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
3. Την αποδοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς της ένωσης των εταιρειών
«Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
Ανώνυμη Εταιρία» (δ.τ. TREDIT S.A.) και «ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα
Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» εφόσον μετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
των δικαιολογητικών που δεν προσκομίστηκαν και τον έλεγχό τους προκύψει
ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού.
Για πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιντζέ Αθανασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ξηρόγιαννης Γεώργιος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Ορφανού Παναγιώτα»

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος λέει τα εξής:
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ γιατί δεν γίνεται να έρχεται η εισήγηση την ώρα της
συνεδρίασης.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα
προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Κοσμόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο,
κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Υιοθετεί τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για το έργο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων μέσω φορητών συσκευών
στο Δήμο Καλαμάτας», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει:
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Ι. Την αποδοχή στο διαγωνισμό των προσφορών των εταιρειών «ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (δ.τ. HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.) και
«Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» για τις οποίες θα συνεχιστεί η διαδικασία του
διαγωνισμού με την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών.
ΙΙ. Την μη αποδοχή στο διαγωνισμό της προσφοράς της εταιρείας «Space Hellas
A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας
– Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δ.τ. Space Hellas
A.E.) για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.
ΙΙΙ. Την αποδοχή στο διαγωνισμό της προσφοράς της ένωσης των εταιρειών
«Διευρωπαϊκή
Εταιρία
Συμβούλων
Μεταφορών,
Ανάπτυξης
και
Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία» (δ.τ. TREDIT S.A.) και «ΑMCO
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» εφόσον μετά την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών που δεν προσκομίστηκαν
και τον έλεγχό τους προκύψει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού.

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Κουρκουτάς Γεώργιος
4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
5. Νταγιόπουλος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 17 Ιουνίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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