
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  96/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 19-3-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 19η του µηνός  Μαρτίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
15898/13-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος   
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ». 

 
     Ο    κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερήσιας   διάταξης   σας 
παρουσιάζω ως  µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 14347/06-3-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών    το οποίο λέει τα εξής: 
 
Σας στέλνουµε το παραπάνω σχετικό  πρακτικό (το από 06-03-2014 πρακτικό) του 
διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος και παρακαλούµε για την απόφασή σας. 
 

Στη συνέχεια σας διαβάζω το πρακτικό  του διαγωνισµού το οποίο έχει ως 
εξής: 
 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

            Στη ∆ράµα σήµερα 06/03/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 



 
 

   
  

 

1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την εργασία «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», που οριστήκαµε µε την 27/2014  (Α∆Α 
ΒΙΨ0ΓΩ9Μ-Σ1Τ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε εµπρόθεσµα µία (1) 
προσφορά  διαγωνιζοµένου, της εταιρείας ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., που κατατέθηκε από 
τον νόµιµο εκπρόσωπό της Χαράλαµπο Λαζαρίδη µε Α∆Τ ΑΒ132913/2005/ΤΑ ∆ράµας.  Με την 
πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς. Στη συνέχεια 
ανακοινώσαµε το αποδεκτό της υποβληθείσας προσφοράς και προχωρήσαµε – αποκλειοµένης 
της πιθανότητας υποβολής ένστασης- στο άνοιγµα της   οικονοµικής  προσφοράς, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ. 
   
      Μετά τα παραπάνω, 
 
Προτείνουµε την κύρωση του πρακτικού αυτού και την κατακύρωση του  διαγωνισµού για την 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», στην εταιρεία ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε., µε τίµηµα  δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και συνολικό 
κόστος είκοσι χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (24.354,00) µε το ΦΠΑ. 
 
     Η επιτροπή  

1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
 

Αντιπρόεδρος: Παρακαλώ να  αποφασίσετε σχετικά. 
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   

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

 
1. Κατακυρώνει  το πρακτικό του  διαγωνισµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» µε ανάδοχο την 
εταιρεία ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., µε τίµηµα  δέκα εννέα χιλιάδων 
οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και συνολικό κόστος είκοσι 
χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (24.354,00) µε το ΦΠΑ. 
 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 96/2014 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


