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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   232/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 23η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-07-2009 

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, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης 

Αργύριος, 5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

 
 
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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί προσφυγών κατά της υπ’ αριθ. 209/2009 απόφασης της Δημαρχιακής 
Επιτροπής 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 στο από 3-7-2009 σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«3ο 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, 3/7/2009, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 π.μ. 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αριστομένους 28, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 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 

με μοναδικό θέμα την εξέταση των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών 
κατά της υπ’ αρ. 209/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας επί του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο Β.4.2 Προσφυγές – Ενστάσεις, της υπ’ αρ. 
πρωτ. 10577/5-5-09 προκήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 138/2009 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.  

 Συγκεκριμένα η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αρ. 209/2009 απόφασή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το 1ο και 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας για 
το παραπάνω έργο, αποφάσισε ομόφωνα: 
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 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.) και 



Συνεδρίαση :  23/2009 Δευτέρα 06/07/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   232/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

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.  

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 
συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες την Πέμπτη 18-6-2009. 

Το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 14236/2009 αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας 
για αυτεπάγγελτη αναζήτηση, απέστειλε στις 17/6/09 το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας «Διευρωπαϊκή 
Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Ανώνυμη 
Εταιρία» (δ.τ. TREDIT S.A.) κου Μπιζάκη Απόστολου στο οποίο αναγράφεται ότι 
η ποινική του κατάσταση είναι Μηδέν.  

Επίσης το Τμήμα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Κορίνθου σε απάντηση 
των υπ’ αρ. πρωτ. 14238/2009 αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας για 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση, απέστειλε στις 17/6/09 πιστοποιητικό στο οποίο 
βεβαιώνεται ότι η εταιρία «ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής 
Τεχνολογίας  Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα το Γαλατάκι Ν. Κορινθίας, δεν έχει κηρυχτεί σε 
πτώχευση και σε εκκαθάριση και δεν κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε 
πτώχευση, σε έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης διαχείρισης 

Η εταιρεία Space Hellas A.E. και η ένωση των εταιρειών TREDIT S.A. και 
ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας  Α.Β.Ε.Ε., κατέθεσαν τις 
με αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 14967/23-6-09 (ημερομηνία κατάθεσης μέσω 
τηλεομοιοτυπίας 22/6/09) και 15420/29-6-09 (ημερομηνία κατάθεσης μέσω 
τηλεομοιοτυπίας 23/6/09) αντίστοιχα προσφυγές, νομίμως και εμπρόθεσμα 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του Νόμου 2522/97.  

Σας υποβάλουμε συνημμένα τις προσφυγές και την εισήγησή μας ώστε να 
αποφανθείτε τελικά, σύμφωνα με το άρθρο Β.4.2 Προσφυγές - Ενστάσεις της 
προκήρυξης. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α. Για την προσφυγή της εταιρείας Space Hellas A.E. (με αρ. πρωτ. 
14967/23-6-09): 

Ως προς το Σημείο I:  

Σύμφωνα με το άρθρο Β.3.2. Περιεχόμενο προσφορών της διακήρυξης, ο 
ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους φακέλους εκ των οποίων ο Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, 
περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 
οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4.  

Στο άρθρο Β.2.3. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο οποίο 
προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στο Φάκελο 
δικαιολογητικών, αναφέρεται ότι κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να 
τεκμηριώνει επαρκώς, τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Για το λόγο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού. Στα προαναφερόμενα 
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δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων 
Υπεργολάβων και Εξωτερικών συνεργατών (παρ. Β.2.3.Β.3 και Β.2.3.Β.6). 

Άλλωστε ο ισχυρισμός της εν λόγω εταιρείας ότι δεν ήταν υποχρέωσή της 
να καταθέσει τα εν λόγω δικαιολογητικά (υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων 
Υπεργολάβων και Εξωτερικών συνεργατών) σύμφωνα με τα άρθρα Β.2.3 και 
Β.2.3.Β.6 στο φάκελο των δικαιολογητικών αλλά στην προσφορά έρχεται σε 
αντίθεση με αυτά που επικαλείται στα Σημεία II, III και IV της προσφυγής της, 
στα οποία αναφέρει ότι «Σύμφωνα με άρθρο Β.2.3.Β(2) της διακήρυξης οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο Φάκελο Δικαιολογητικών τα 
παρακάτω …»  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται κατά πλειοψηφία να μη γίνει 
δεκτή η προσφυγή της εταιρείας Space Hellas A.E. για το Σημείο I.  

Το μέλος της επιτροπής Κων/νος Μαλαβάζος εξέφρασε την διαφωνία του 
ως προς την συγκεκριμένη απόφαση θεωρώντας ότι δεν επισύρει την ποινή του 
αποκλεισμού η περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό βρίσκεται σε διαφορετικό 
φάκελο από το «Φάκελο Δικαιολογητικών». Επειδή η παραπάνω εταιρεία 
ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά (υποβολή των υπεύθυνων 
δηλώσεων Υπεργολάβων και Εξωτερικών συνεργατών) βρίσκονται στο «Φάκελο 
Τεχνικής Προσφοράς», η προσφορά της θα έπρεπε να γίνει δεκτή σ’ αυτή τη 
φάση και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτά τα δικαιολογητικά λείπουν και από το 
«Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», τότε η συγκεκριμένη εταιρεία να αποκλειστεί.  

Ως προς το Σημείο  II:  

 Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3.Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής 
ικανότητας και συγκεκριμένα στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα 
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου που θα 
απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου από τα οποία θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται αναμφισβήτητη εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και οκτώ (8) τουλάχιστον 
ετών για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο. Σύμφωνα με το βιογραφικό του υπεύθυνου 
έργου 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.» (Μιζάρας Βασίλειος) 
τεκμηριώνεται εργασιακή εμπειρία στο συναφές αντικείμενο 19 ετών. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να μη γίνει δεκτή η 
προσφυγή της εταιρείας Space Hellas A.E. για το Σημείο II.  

Ως προς το Σημείο  III:  

Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3.Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής 
ικανότητας και συγκεκριμένα στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα 
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου που θα 
απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου από τα οποία θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται αναμφισβήτητη εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και οκτώ (8) τουλάχιστον 
ετών για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο. Σύμφωνα με το βιογραφικό του 
αναπληρωτή υπεύθυνου έργου της εταιρείας «HELLASCOM INTERNATIONAL 
A.E.» (Μωραΐτης Αναστάσιος) ΔΕΝ τεκμηριώνεται εργασιακή εμπειρία στο 
συναφές αντικείμενο άνω των 8 ετών αλλά 6,5 έτη. 
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Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτή η προσφυγή 
της εταιρείας Space Hellas A.E. για το Σημείο IIΙ.  

Ως προς το Σημείο  IV:  

Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3.Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής 
ικανότητας και συγκεκριμένα στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα 
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου που θα 
απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου από τα οποία θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται αναμφισβήτητη εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και οκτώ (8) τουλάχιστον 
ετών για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο. Σύμφωνα με το βιογραφικό του υπεύθυνου 
έργου της εταιρείας «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» (Γιορδαμλής Χρήστος)  ΔΕΝ 
τεκμηριώνεται εργασιακή εμπειρία στο συναφές αντικείμενο άνω των 10 ετών 
αλλά 7,5 έτη. Επίσης σύμφωνα με το βιογραφικό του αναπληρωτή υπεύθυνου 
έργου της εταιρείας «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» (Δερματάς Σταύρος)  ΔΕΝ 
τεκμηριώνεται εργασιακή εμπειρία στο συναφές αντικείμενο άνω των 8 ετών 
αλλά 7 μήνες. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτή η προσφυγή 
της εταιρείας Space Hellas A.E. για το Σημείο IV. 

Ως προς το Σημείο V:  

Σύμφωνα με το άρθρο Β.4. Διενέργεια διαγωνισμού – Αξιολόγηση 
προσφορών της διακήρυξης, η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και 
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Καλαμάτας (Δημαρχιακή Επιτροπή), η 
οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
αναδόχους η απόφασή της. 

Η επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προέβη στις 12/6/2009, στη σύνταξη του 
δεύτερου πρακτικού και εν συνεχεία εισηγήθηκε στη Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 Στις 16/6/2009, η επιτροπή απέστειλε την υπ’ αρ. πρωτ. 14232/16-6-09 
πρόσκληση προς όλους τους διαγωνιζομένους, γνωστοποιώντας τους, τη 
δυνατότητα που έχουν για να πληροφορηθούν το περιεχόμενο όλων των 
φακέλων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο Β.4. Διενέργεια διαγωνισμού – 
Αξιολόγηση προσφορών (παράγραφος Β.4.1.1) της διακήρυξης. Ο έλεγχος 
πραγματοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009.  

Εφόσον η Επιτροπή δεν έχει προβεί στο άνοιγμα των φακέλων των 
τεχνικών προσφορών, το στάδιο της αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής δεν έχει ολοκληρωθεί και καμία συμμετέχουσα εταιρεία δεν 
στερείται το δικαίωμα προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 209/2009 αποφάσεως της 
Δημαρχιακής Επιτροπής που στάλθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας σε όλες τις 
συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες την Πέμπτη 18-6-2009. Επίσης πριν 
από την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2009 Απόφασης της Δημαρχιακής 
Επιτροπής κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε δικαίωμα 
προσφυγής ούτε βέβαια δικαίωμα ακροάσεως.  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να μη γίνει δεκτή η 
προσφυγή της εταιρείας Space Hellas A.E. για το Σημείο V.  
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B. Για την προσφυγή της ένωσης των εταιρειών «TREDIT S.A.» και 
«ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας  Α.Β.Ε.Ε.» (αρ. 
πρωτ. Δήμου 15420/ 29-6-09): 

Ως προς το Σημείο A.α για την «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.»:  

Από τον επανέλεγχο του πίνακα έργων με τα κυριότερα συναφή έργα 
τριετίας της «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.» προκύπτει ότι το μόνο έργο 
που δηλώνεται και αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας είναι η Επέκταση του 
δικτύου GSM σε 250Κ συνδρομητές με πελάτη την ARMANTEL. Για το έργο αυτό 
προσκομίστηκαν το συμβόλαιο Νο. 176-05/01 (πράξεις S/368 και S/367) το 
οποίο δεν συνοδεύεται είτε από ένορκη βεβαίωση είτε από ακριβές επικυρωμένο 
αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3.Β.3 
Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας της διακήρυξης και το υπ’ αρ. 
πρωτ. 11568/1228/29-5-09 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων, το οποίο και 
επισυνάπτεται. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτή η προσφυγή 
της ένωσης των εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO Ολοκληρωμένα 
Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» κατά της «HELLASCOM 
INTERNATIONAL Α.Ε.» για το Σημείο Α.α.  

Ως προς το Σημείο A.β για την «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.»:  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86, ο τύπος και το περιεχόμενο της 
Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Με την υπ’ 
αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Τεύχος Β΄ 1-10-2002) Καθορισμός  του 
τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75) ορίζεται ότι: «Η υπεύθυνη δήλωση, όταν χρησιμοποιείται 
αυτοτελώς πρέπει να έχει τον ακόλουθο τύπο και να περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία : α)…, ζ) μετά την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχειών την 
ακρίβεια των οποίων δηλώνει υπεύθυνα, συμπληρώνεται η ημερομηνία σε 
κατάλληλο κενό χώρο, η) κάτω από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη ο/η 
δηλ…» και ακολουθεί η λέξη  «υπογραφή» πάνω από την οποία τίθεται η 
υπογραφή του δηλούντος. 

Από τον επανέλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας του 
Υπεργολάβου  ALTER EGO A.E. διαπιστώθηκε ότι πράγματι δεν έχει συμπληρωθεί 
η ημερομηνία υπογραφής όπως απαιτείται.  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτή η προσφυγή 
της ένωσης των εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO Ολοκληρωμένα 
Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» κατά της «HELLASCOM 
INTERNATIONAL Α.Ε.» για το Σημείο Α.β.  

Ως προς το Σημείο A.γ για την «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.»:  

Στα άρθρα Β.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β.2.3 Ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής δεν αναφέρεται ως δικαιολογητικό συμμετοχής στο 
διαγωνισμό η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ένα προς ένα τα απαιτούμενα σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να μην γίνει δεκτή η 
προσφυγή της ένωσης των εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO 
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Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» κατά της 
«HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.» για το Σημείο Α.γ.  

Ως προς το Σημείο Β.α για την «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.»:  

 Η εγγυητική επιστολή της εταιρείας «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» δεν 
ήταν σύμφωνη με το υπόδειγμα C.1.1 της Διακήρυξης. Λόγω του ότι τα σημεία 
της εγγυητικής επιστολής που αναφέρει η προσφυγή δεν καλύπτουν περιπτώσεις 
αποκλεισμού της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3 «Διευκρινήσεις επί 
δικαιολογητικών» (παραγρ. β), η αναθέτουσα αρχή ζήτησε με το υπ’ αρ. πρωτ. 
15909/29-6-09 έγγραφό της, διευκρινιστική συμπλήρωση από την εταιρεία 
«Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» σχετική με την μορφή της εγγυητικής επιστολής. 
Η εταιρεία «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» απέστειλε με αρ. πρωτ. 16082/3-7-09 
έγγραφο, τροποποίηση της υπ’ αρ.5350001955/29-5-09 εγγυητικής επιστολής 
της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο καλύπτονται οι εν λόγω ελλείψεις με τέτοιο 
τρόπο ώστε η εγγυητική επιστολή να είναι συμβατή με τα απαιτούμενα της 
Διακήρυξης (υπόδειγμα C.1.1).  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή αποδέχεται την τροποποίηση της 
εγγυητικής επιστολής που υπέβαλε η εταιρεία «Πρίσμα Ηλεκτρονικά 
Α.Β.Ε.Ε.» και εισηγείται να μην γίνει δεκτή η προσφυγή της ένωσης των 
εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής 
Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» κατά της «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» για το 
Σημείο Β.α.  

 

Ως προς το Σημείο Β.β για την «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.»:  
Στο υπ’ αρ. 2630/2009 προσκομισθέν πιστοποιητικό  του Πρωτοδικείου 

Αλεξανδρούπολης, το οποίο και επισυνάπτεται, πιστοποιείται ότι όπως προκύπτει 
από τα τηρούμενα στοιχεία του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης μέχρι και χθες 
για την «Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα την Αλεξανδρούπολη δεν 
κατατέθηκε αίτηση, ούτε εκδόθηκε απόφαση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, παύση εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό ανάλογη κατάσταση.  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται να μην γίνει δεκτή η 
προσφυγή της ένωσης των εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO 
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.» κατά της 
«Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» για το Κριτήριο Β.β.  
 
Κατόπιν τούτων 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. 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.» για την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού με την αποσφράγιση της Τεχνικής της Προσφοράς. 

2. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό των προσφορών των εταιρειών «Space 
Hellas A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής,  
Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δ.τ. 
Space Hellas A.E.), «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.» και «Πρίσμα 
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Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.» για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

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  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

Ιντζέ Αθανασία  Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
  Μαλαβάζος Κωνσταντίνος 
  Γιαννόπουλος Γεώργιος 

  Ορφανού Παναγιώτα 
 

Συνημμένα:  

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 14967/23-6-09 προσφυγή της 
εταιρείας «Space Hellas A.E.»  

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 15420/29-6-09 προσφυγή της ένωσης 
των εταιρειών «TREDIT S.A.» και «ΑMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Υψηλής Τεχνολογίας  Α.Β.Ε.Ε.» 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11568/1228/29-5-09 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων. 
4. Το υπ’ αρ. 2630/2009 προσκομισθέν πιστοποιητικό  του Πρωτοδικείου 

Αλεξανδρούπολης. 
5. Η υπ’ αρ.5350001955/29-5-09 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς 

καθώς και η τροποποίηση αυτής.»  
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά.   
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
προαναφερόμενο πρακτικό, μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν και Κοσμόπουλου ο 
οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί το πρακτικό 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», επί των υποβληθεισών προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 
209/2009 προηγούμενης απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα για 
τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτό εγκρίνει:  
 

1. 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.» για την οποία 
θα συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού με την αποσφράγιση της 
Τεχνικής της Προσφοράς. 
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2. Τη μη αποδοχή στον διαγωνισμό των προσφορών των εταιρειών «Space 
Hellas A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής,  
Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δ.τ. 
Space Hellas A.E.), «HELLASCOM INTERNATIONAL Α.Ε.» και «Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε.».  

 
 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 


