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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   170/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 21η/2013 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

25955/17-5-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)   

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2)  Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Μπούχαλης Δημήτριος.   

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ευφυές 
τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις 

μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών 
καναλιών ενημέρωσης - ¨ευφυής μετακίνηση¨». 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου, κ. Κασσάς Παύλος, προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα 
σχετικά.     
 

Το με αριθμ. πρωτ. 25374/15-5-2013 σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Επί των 24569/2013 και 25092/2013 πρακτικών  της Επιτροπής του 
διαγωνισμού του έργου «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών 
και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω 
πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – “ευφυής μετακίνηση”». 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, σας υποβάλλουμε τα 
με αριθμό πρωτ. 24569/2013 και 25092/2013 πρακτικά της Επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών 
και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω 
πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – “ευφυής μετακίνηση”», προκειμένου να 
αποφασίσετε επί αυτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
“Με εντολή” 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 
 
Τα συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 24569/2013  και  
25092/2013 πρακτικά (1ο & 2ο ) της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 
 
 
 
 Το υπ’ αριθμ. 1 (υπ’ αριθμ. πρωτ.24569/2013) πρακτικό έχει αναλυτικά ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 «ΕΥΦΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 
“ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ”» 

 
Στην Καλαμάτα την 8η  Μαΐου  2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., 

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας Αριστομένους 28, 
συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε  με την υπ’ αρ. 
60/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει την παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών και των 
Φακέλων Δικαιολογητικών  που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους 
αναδόχους στον  ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου  «Ευφυές τηλεματικό 
σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη 
στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – 
“ευφυής μετακίνηση”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής»,  αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Κασσά Παύλο ως Πρόεδρο, 2) 
Τριανταφυλλίδη Βασιλική και 3) Μάραντο Φώτιο ως μέλη. 

   Στη συνεδρίαση κατατέθηκε  εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Καλαμάτας, μία (1)  προσφορά  με αριθμό πρωτ. 24014/8-5-2013 και ώρα 
κατάθεσης 9:26 π.μ. από την Ένωση Εταιρειών «Εφαρμογές Έξυπνου 
Λογισμικού Κυκλοφορίας & Μεταφορών Ανώνυμη Εταιρεία – INFO TRIP Α.Ε.» 
και «AMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη 
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – AMCO Α.Β.Ε.Ε.».  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις: 

1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του ΠΔ 60/2007 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει 
τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ»,  

3. της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993) «Ενιαίος 
κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

4. του Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
προμηθειών», 

5. του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 
θεμάτων», 

6. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 
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7. του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

8. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

9. του Ν. 3469/2006, (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 

10. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 

11. του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), 

12. της Υ.Α Π1/2941/10-09-2009 Απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που 
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’ 
1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Π1/3889/28.5.2010 
Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΦΕΚ Β’ 936/2010), 

13. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις», 

14. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη Διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», 

15. την υπ’ αριθ. πρωτ. 154.105/ΨΣ3082-Α2/28.6.11 Απόφαση Ένταξης της 
πράξης στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

16. την υπ’ αρ. πρωτ. 152.689/ΨΣ3727-Β/8.10.12 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη  

17. την υπ’ αρίθμ. 81/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 
ψήφιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 
2013 

18. την υπ’ αρίθμ. 43/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά στην 
διάθεση και δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 70.7425.09 του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 

19. την υπ’ αρίθμ. 70/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά στην 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού  καθώς και στη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Εισήγησης Ανάθεσης 
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20. την 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, 
για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών  

21. την 12553/7-3-2013 περίληψη της προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ευφυές τηλεματικό 
σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη 
στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης 
– “ευφυής μετακίνηση”» 

22. το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, 
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου). 

όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης. 
προχώρησε στο σφράγισμα, στην μονογραφή και στο άνοιγμα του ενιαίου 
κλειστού φακέλου της Προσφοράς της διαγωνιζόμενης Ένωσης Εταιρειών 
        Στη συνέχεια σφράγισε και προχώρησε στη μονογραφή του κλειστού 
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των φακέλων της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας Ένωσης Εταιρειών. Οι φάκελοι της 
τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκαν. 

Αποσφραγίστηκε ο  Φάκελος των Δικαιολογητικών της υποψήφιας 
αναδόχου, ο οποίος περιελάμβανε δυο αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα 
(1) αντίγραφο. Στη συνέχεια σφραγίστηκε και μονογράφτηκε από την Επιτροπή 
κάθε σελίδα του αντίτυπου του φακέλου δικαιολογητικών που είχε ορισθεί ως 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Ακολούθως η Επιτροπή έλυσε τη συνεδρίασή της, προσδιορίζοντας να 
συνεχίσει το έργο της, με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής σε επόμενη συνεδρίασή της, αμέσως μετά την επιβεβαίωση της 
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της υποψήφιας  Ένωσης 
Εταιρειών. 

Το πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των 
οποίων τα δύο διατηρούνται στο Φάκελο της Επιτροπής και τα άλλα  δυο θα 
διαβιβαστούν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Κασσάς Παύλος  

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Τριανταφυλλίδη Βασιλική  Μάραντος Φώτιος 

                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              
                                                                                                              αυθημερόν                               
                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ  
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 Το υπ’ αριθμ. 2 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 25092/2013) πρακτικό έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 «ΕΥΦΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 
¨ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ¨» 

 

Στην Καλαμάτα την 14η  Μαΐου  2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 
στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους & Πολυβίου 6 ), συνεδρίασε η 
Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε  με την υπ’ αρ. 60/2013 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τους 
υποψήφιους αναδόχους στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου  «Ευφυές 
τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις 
και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών 
ενημέρωσης – ¨ευφυής μετακίνηση¨» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής»,  αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Κασσά Παύλο ως Πρόεδρο, 
2) Τριανταφυλλίδη Βασιλική και 3) Μάραντο Φώτιο ως μέλη. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις: 

1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του ΠΔ 60/2007 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει 
τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ»,  

3. της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993) 
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

4. του Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
προμηθειών», 

5. του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
σχετικών θεμάτων», 

6. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

7. του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
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8. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

9. του Ν. 3469/2006, (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 

10. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 

11. του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), 

12. της Υ.Α Π1/2941/10-09-2009 Απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής 
που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
(ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 936/2010), 

13. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις», 

14. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη Διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», 

15. την υπ’ αριθ. πρωτ. 154.105/ΨΣ3082-Α2/28.6.11 Απόφαση Ένταξης της 
πράξης στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

16. την υπ’ αρ. πρωτ. 152.689/ΨΣ3727-Β/8.10.12 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ 
ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη  

17. την υπ’ αρίθμ. 81/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά 
στην ψήφιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 
έτους 2013 

18. την υπ’ αρίθμ. 43/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά 
στην διάθεση και δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 70.7425.09 
του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 

19. την υπ’ αρίθμ. 70/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά 
στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού  καθώς και στη συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Εισήγησης Ανάθεσης 

20. την 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών  
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21. την 12553/7-3-2013 περίληψη της προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ευφυές τηλεματικό 
σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη 
στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών 
ενημέρωσης – ¨ευφυής μετακίνηση¨» 

22. το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, 
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου). 

23. το με αριθμό πρωτ. 24173/8-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, προς το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομείς 
Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α.), που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή 
του υποψήφιου αναδόχου, καθώς και την αντίστοιχη απάντηση αυτού, 
με αριθμό πρωτ. 24995/14-5-2013 που αφορούσε τον έλεγχο 
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής, 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω 
διαγωνισμού. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
διαπιστώθηκε ότι, ο υποψήφιος ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών 
«Εφαρμογές Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας & Μεταφορών Ανώνυμη 
Εταιρεία – INFO TRIP Α.Ε.» και «AMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής 
Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – AMCO Α.Β.Ε.Ε.», 
κατέθεσε πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή 
ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Μετά από τα παραπάνω, 
 

Η       Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:     

1. την αποδοχή της Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου Ένωση 
Εταιρειών «Εφαρμογές Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας & 
Μεταφορών Ανώνυμη Εταιρεία – INFO TRIP Α.Ε.» και «AMCO 
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη 
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – AMCO Α.Β.Ε.Ε.» ως προς τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της Τεχνικής 
Προσφοράς του ως άνω υποψηφίου. 

Ολοκληρώνοντας, με τα παραπάνω, το έργο της για την παρούσα φάση του 
Ανοικτού Διεθνούς  Διαγωνισμού για το έργο «ΕΥΦΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΩ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ¨ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ¨», η 
Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 
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Το πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των 
οποίων τα δύο διατηρούνται στο Φάκελο της Επιτροπής και τα άλλα  δυο θα 
διαβιβαστούν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Κασσάς Παύλος  

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Τριανταφυλλίδη Βασιλική  Μάραντος Φώτιος 

                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              
                                                                                                     αυθημερόν                                

                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Δεν έχει ανοιχθεί, απ’ ότι είδα, η οικονομική προσφορά, μόνον τα 
δικαιολογητικά έχουν. 

Είναι ο κ. Κασσάς εδώ, συγνώμη, μπορείτε να μας ενημερώσετε. 
 
Δυστυχώς έχουμε μόνο μία εταιρεία η οποία έλαβε μέρος, είναι η ένωση 
εταιρειών  INFO TRIP και AMCO, έχουμε ανοίξει τα δικαιολογητικά είναι 

σωστά.  
Το θέμα τώρα όσον αφορά την εξέταση των δικαιολογητικών, επειδή είναι λογισμικά 
πάρα πολλά και δεν έχει την δυνατότητα η τριμελής επιτροπή να εξετάσει όλα, πάμε 
σιγά, σιγά. Είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος είναι 780 σελίδες, τον οποίο πρέπει να τα 
αναλύσουμε όλα και υπάρχει μία βραδύτητα γιατί  δεν ασχολείται μόνο με το 
διαγωνισμό της επιτροπής έχουμε και τόσα άλλα πράγματα μαζί να κάνουμε.  
     
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατακυρώνουμε σε αυτή τη φάση; 

 
 Όχι.  Έχουμε προχωρήσει εμείς στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών,   
απλώς δεν τον έχουμε τελειώσει 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ψηφίζουμε τώρα, την πρώτη φάση. Γίνεται σε φάσεις.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη το προαναφερόμενο πρακτικό, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά 
και Νιάρχο οι οποίοι δηλώνουν  ΛΕΥΚΗ ψήφο, και με την επικράτηση της θετικής 
ψήφου του Προέδρου, κατά πλειοψηφία,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΣΣΑΣ:  

ΚΑΣΣΑΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Υιοθετεί τα με αριθμ. πρωτ. 24569/2013 και 25092/2013 πρακτικά της 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Ευφυές τηλεματικό 
σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη 
στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης - 
¨ευφυής μετακίνηση¨» και εγκρίνει: 

1. την αποδοχή της Προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών «Εφαρμογές 
Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας & Μεταφορών Ανώνυμη Εταιρεία – 
INFO TRIP Α.Ε.» και «AMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής 
Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – AMCO 
Α.Β.Ε.Ε.», ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της Τεχνικής 
Προσφοράς της ως άνω υποψήφιας αναδόχου του εν λόγω έργου. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  4. Νιάρχος Αναστάσιος  

  5. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Μαΐου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


