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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

98/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνι-
σµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ-

ΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 

 

 

     
         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 26η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
12687/23-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, 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 παρό-
ντα 9 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

      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.   

 
 
 

ΑΔΑ: 75ΩΜΩ9Μ-5ΝΧ



Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 12259/19-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υ-
πηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», και καλεί τα µέλη να αποφασί-
σουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

 ΣΧΕΤ.: το από 19-03-2015 πρακτικό διαγωνισµού 
 

  Σας στέλνουµε το παραπάνω σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού της εργασίας 
του θέµατος και παρακαλούµε για την απόφασή σας. 

 

                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 19/03/2015 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Άννα Ελµατζόγλου   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την  «ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», που 
οριστήκαµε µε την 16/2015  (Α∆Α ΩΒΖ3Ω9Μ-ΞΙΠ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε ε-
µπρόθεσµα µία  προσφορά  διαγωνιζοµένου της εταιρείας ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.. 
     Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο εκ-
προσώπησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, και της υποβολής των ζητουµένων βεβαιώ-
σεων,   τα οποία ευρέθησαν να έχουν καλώς.    Στη συνέχεια   προχωρήσαµε στο άνοιγµα της οικονοµικής 
προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ύψος των  δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ χωρίς 
το ΦΠΑ και   είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (24.354,00) µε το ΦΠΑ. 
    Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των απαιτουµένων υπηρεσιών, τα προς τρίτους κόστη για την 
εκτέλεση της εργασίας (πχ κατά προσφορά της ΤRΑΝΕ 3.200 ευρώ για τη συντήρηση του πύργου ψύξης),  
την ανάγκη καθηµερινής (και σε αργίες) παρουσίας εξειδικευµένου προσωπικού και τις λοιπές απαιτήσεις 
της προκήρυξης, κρίνουµε συµφέρουσα για το δήµο την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά.    
      Μετά τα παραπάνω, 
Προτείνουµε την κύρωση του πρακτικού αυτού και την κατακύρωση του  διαγωνισµού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ε-
ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», στην εταιρεία ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., µε τίµηµα  δέκα εννέα χι-
λιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και συνολικό κόστος είκοσι τέσσερις χιλιάδες τρια-
κόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (24.354,00) µε το ΦΠΑ.- 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβά-
νοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσί-
ας 

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

� Εγκρίνει και κατακυρώνει το από 19-03-2015 πρακτικό διαγωνισµού για την  

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»,  µε ανάδοχο την αιτε- 

ρεία ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε τίµηµα ∆έκα Εννέα χιλιάδων Οκτακοσίων € ( 

19.800,00 €) χωρίς το ΦΠΑ και συνολικό κόστος Είκοσι Τέσσερις χιλιάδες Τριακόσια 

Πενήντα Τέσσερα € ( 24.354,00 €) µε το Φ.Π.Α. 
          

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