
                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   32/7-11-2014 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  731/2014 ΘΕΜΑ: 
 

 

 

 

 

 

 
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7-11-2014, ημέρα  Παρασκευή και 

ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 58447/04-
11-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
9 μέλη: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 

2. Μουρβετίδης Μιχαήλ  

3. Ηλιάδης Νικόλαος 

4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 

5. Σολάκης Άγγελος 

6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

8. Ηλιόπουλος Στέργιος 

9. Ζαχαριάδης Παύλος    

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: (ουδείς)  
 
Το τακτικό μέλος κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος  ενημέρωσε έγκαιρα το  σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το  επόμενο κατά  σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 
Το τακτικό μέλος κ. Χρυσοχοΐδης  Ελευθέριος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
 

Με την παρουσία και του Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμμα-
τέως  της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συ-
ζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

  

Κατακύρωση πρακτικού του ανοι-
κτού πρόχειρου δημόσιου διαγω-
νισμού για την «Ανάθεση Εργασίας 
για τη Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκατα-
στάσεων Αθλητικών Χώρων» για 
τα έτη 2014-2015 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγοντας  το 18o θέμα  της  ημερήσιας  διάτα-
ξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 58036/03-11-2014 έγγραφο Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δ. Δράμας, σχετικά με Κατα-
κύρωση πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασίας 
για τη Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων» 
για τα έτη 2014-2015, και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως 
παρακάτω: 

 
 «Σας στέλνουμε το φάκελο μαζί με το πρακτικό, του από 22 Οκτωβρίου 2014 δημόσιου πρόχειρου δημόσιου 

διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασίας για την Συντήρηση και Επισκευή  Ηλεκτρομηχανολογικών     

Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων»  για τα έτη 2014-2015, που αφορούν  τον έλεγχο των δικαιολογητι-

κών συμμετοχής, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών  και το  άνοιγμα των οικονομικών προσφορών,  με προ-

σφορά    9.725,61 € (εννέα  χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά) συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ, 7.907,00  € (επτά χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με 

αρχικό προϋπολογισμό 16.960,00 € με ΦΠΑ για το σύνολο των εργασιών του διαγωνισμού  στον οποίο μειο-

δότης αναδείχθηκε ο προμηθευτής Ράδος Κ. Νικόλαος (ΑΦΜ 042971330)  και  παρακαλούμε για την κατα-

κύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    
 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕ-

ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015 

 

Στη Δράμα σήμερα την 22η Οκτωβρίου  2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημαρχείου Δρά-

μας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμόν 17/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για να διενεργήσει τον  ανοικτό 

πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση 

εργασιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων 

Δήμου Δράμας   για τα έτη 2014 – 2015 (για το χρονικό διάστημα δύο ετών) και μέχρι 31-12-

2015, όπως ορίζεται στην 54067/09-10-2014 διακήρυξη του Δημάρχου.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Ιωάννης Λαζαρίδης  

2) Συλβί Μανέντ  

3) Ευστράτιος Αρβανιτίδης  

 

Μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών δεν 

περιήλθε στην Υπηρεσία μας καμία προσφορά μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρεί-

ας. 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο (2) προ-

σφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόμενους : 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

1  ΡΑΔΟΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 Α.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ –Σ.ΤΣΟΛΠΙΔΗΣ.ΟΕ. 
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόμενων, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της 

προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμε-

να από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε μυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της 

πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενοι  υπέβαλαν πλή-

ρη δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 
 H επιτροπή διαγωνισμού δημόσια ανακοινώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής  παρουσία των συμμετασχόντων και με την σύμφωνη γνώμη των συνεχίζει την διαδικασία 

του διαγωνισμού  προχωρώντας ομόφωνα  στο έλεγχο των οικονομικών προσφορών: 

 

 Προσφορά Νο 1  --  ΡΑΔΟΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   Η συνολική οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος  Νικόλαου Ράδου  είναι :7.907,00 €  (μη συμπε-

ριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ) και   9.725,61 € με ΦΠΑ   

 

 

Προσφορά Νο 2  --Α.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ –Σ.ΤΣΟΛΠΙΔΗΣ.ΟΕ. 
 

   Η συνολική οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας  είναι : 12.688 € (μη συμπεριλαμβα-

νόμενου του  ΦΠΑ) και   15.606,24 € με ΦΠΑ   

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  ,  μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των δύο προμηθευτών 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

         Επιλέγει την οικονομική προσφορά του  ΡΑΔΟΥ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ   με τιμή 7.907,00 €  (μη συ-

μπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ)  και   9.725,61 € με ΦΠΑ  λόγω χαμηλότερης προσφοράς.   

         Ακολούθως προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη  του ανωτέρω ως μειο-

δότη . 

        Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπό-

ψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 

 Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασίας για 

την Συντήρηση και Επισκευή  Ηλεκτρομηχανολογικών     Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων»  για 

τα έτη 2014-2015, στον κ. ΡΑΔΟ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ   με την χαμηλότερη προσφορά 7.907,00 €  (μη συ-

μπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ)  και   9.725,61 € με ΦΠΑ  

          

         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο. 
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