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ΘΕΜΑ:  

 

Κατακύρωση  πρακτικού διαγωνισ- 

µού της εργασίας « Εργασία υποσ- 

τήριξης και συντήρησης των ηλεκ- 

τροµηχανολογικών  εγκαταστάσε- 
ων  δηµοτικών  µεγάρων  παλαιού 

και νέου και συντήρησης και επισ- 

κευής των ηλεκτροµηχανολογικών 
των αθλητικών εγκαταστάσεων»  

 

     
        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 7η  Απριλίου  2016, ηµέρα   
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την αριθµ. πρωτ.13081/04-04-2016 γραπτή πρόσκληση 
του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, 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 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1.  Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
2.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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O κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 12541/31-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού 
της εργασίας: «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δηµοτικών µεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής 
των ηλεκτροµηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων».  και  καλεί  αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 
      «Σας στέλνουµε το πρακτικό  µε αρ πρωτ. 11501/23-03-2016 του διαγωνισµού της 
εργασίας του θέµατος, που διεξήχθη την Πέµπτη 23/03/2016 και κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την κατακύρωσή του. Σηµειώνεται ότι 
ανάδοχος για το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ Α αναδεικνύεται ο Λαζαρίδης Χαράλαµπος 
µε ΑΦΜ 020386534 και προσφερόµενο ποσό 24.354,00 €  και για το αντικείµενο της 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β αναδεικνύεται ο Ράδος Νικόλαος µε ΑΦΜ 042971330 και προσφερόµενο 
ποσό 7.196,98 €.»        

          
Η Επιτροπή διαγωνισµού 

 

1. Μόσχου Αθανάσιος              2. Σπανίδης Βασίλειος            3. Ελµατζόγλου Άννα»   
      

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 23/03/2016 ηµέρα Τετάρτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Μόσχου Αθανάσιος  
2. Σπανίδης Βασίλειος 
3. Ελµατζόγλου Άννα  
δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού για την «ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», σύµφωνα µε την µε αρ. 24/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε τέσσερις (4) εµπρόθεσµα υποβληθείσες 
προσφορές διαγωνιζοµένων, ως κάτωθι: 
 
Προσφορά Νο 1: Χρυσόπουλος – Τσολπίδης ΟΕ 
Προσφορά Νο 2: Λαζαρίδης Χαράλαµπος 
Προσφορά Νο 3: Ράδος Νικόλαος 
Προσφορά Νο 4: Κιλιµτσίδης Παναγιώτης 
 
Στη συνέχεια καταγράψαµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής κάθε προσφοράς σε 
ανοιχτή συνεδρίαση, ενώ διευκρινίστηκε προφορικά από τους συµµετέχοντες η οµάδα 
για την οποία υπέβαλαν προσφορά προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 
        Ακολούθως, προχωρήσαµε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
των διαγωνιζοµένων κατά τον οποίο προέκυψαν τα εξής: 
 

      Προσφορά 1 –  ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΟΛΠΙ∆ΗΣ ΟΕ, γίνεται δεκτή  
      Προσφορά 2 –  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γίνεται δεκτή 

      Προσφορά 3 –   ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γίνεται δεκτή  
 

      Προσφορά 4 – ΚΙΛΙΜΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γίνεται δεκτή  
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      Μετά τα παραπάνω, και αφού ενηµερώθηκαν σχετικά οι συµµετέχοντες, κατά 
τεκµήριο δεν υπήρξε αντικείµενο ενστάσεων για κανέναν από αυτούς, οπότε η 
επιτροπή προέβη στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
συµφωνία και παρουσία των συµµετεχόντων. 
 

Οι οικονοµικές προσφορές κατά συµµετέχοντα και οµάδα που αφορούν και κατά σειρά 
µειοδοσίας έχουν ως εξής: 
 

ΟΜΑ∆Α Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ∆Α Β  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

24.354,00€ ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    7.196,98€ 

  ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ–ΤΣΟΛΠΙ∆ΗΣ ΟΕ    7.400,00€ 
  ΚΙΛΙΜΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      

13.644,267€ 
 

Εποµένως, µειοδότης για το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ Α είναι ο ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε 24.354,00€ και για το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ Β είναι ο ΡΑ∆ΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε 7.196,98€. 
                    

Η επιτροπή 
 

  1. Μόσχου Αθανάσιος           2. Οικονοµίδης Γεώργιος          3. Παπάζογλου Ιωάννης 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 

� Εγκρίνει και κατακυρώνει το υπ’ αριθµ. 11501/23-03-2016 πρακτικό 

διαγωνισµού της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων δηµοτικών µεγάρων παλαιού και νέου και 

συντήρησης και επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών των αθλητικών 

εγκαταστάσεων», αναδόχους :  

    για το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ Α τον µειοδότη ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε   

     24.354,00€  

    για το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ Β τον µειοδότη ΡΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε 7.196,98€. 
 

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