
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013 

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:  

∆ήµος ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα,  

τηλ. 2521350712,         φαξ   2521023343 

2α. ∆ιαδικασία σύναψης συµβάσεων: Ανοικτός διαγωνισµός 

2β. Τύπος της σύµβασης: Χαµηλότερη τιµή 

3α. Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: ∆ήµος ∆ράµας  

3β. Φύση : Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

∆ήµου ∆ράµας για το σχολικό έτος 2012 – 2013. 

3γ. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 

ή όλα τα δροµολόγια. 

4. Προθεσµία υλοποίησης της µεταφοράς: 177 ηµέρες 

5α. Επωνυµία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητηθούν 

τα οικεία έγγραφα: 

∆ήµος ∆ράµας,  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 

∆ράµα , τηλ. 2521350712,  φαξ   2521023343 

Τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο 

του ∆ήµου ∆ράµας, www.dimos-dramas.gr. 

5β. Ύψος και τρόπος πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί  για την 

απόκτηση αυτών των εγγράφων σε έντυπη µορφή: Πέντε (5) ευρώ στο ταµείο του 

∆ήµου ∆ράµας, κάθε εργάσιµη ηµέρα και µέχρι την 14:30 ώρα. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί µόνον το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, αυτό διατίθεται δωρεάν. 

6. Προθεσµία υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στην 

επιτροπή διαγωνισµού ή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ράµας µέχρι την Τρίτη 04 

Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 09:59.  

7α. Πρόσωπα  τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην  αποσφράγιση των 

προσφορών:   Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

7β. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 04 

Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 10
η
 πρωινή στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας – ∆ηµαρχείο  2
ος

 όροφος, Βερµίου 2 & 1ης 

Ιουλίου, 66100 ∆ράµα  

7γ. Υποβολή προσφυγών: Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3 του 

άρθρου 4 της διακήρυξης.  

7δ. Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την 

υποβολή προσφυγών: ∆ήµος ∆ράµας, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Βερµίου 2 & 

1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα, τηλ. 252350712,   φαξ   2521023343 

8. Απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: Ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογιζόµενης αξίας των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλεται 

προσφορά, όπως στο άρθρο 15.1 της  αναλυτικής διακήρυξης περιγράφεται. 

9. Βασικοί όροι για την χρηµατοδότηση και πληρωµή ή και παραποµπή στις 

σχετικές κανονιστικές διατάξεις:  Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις 

του δήµου ∆ράµας. Η πληρωµή θα γίνεται όπως στο άρθρο 4 του 

παραρτήµατος Ζ των τευχών δηµοπράτησης αναλυτικά αναφέρεται. 

10. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειµένου να διαπιστωθεί αν 

συντρέχει το ελάχιστο των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων που 



πρέπει να πληροί ο προµηθευτής: Υποβολή δικαιολογητικών όπως στην 

αναλυτική διακήρυξη περιγράφονται. 

11. Ισχύς προσφορών:  εννέα µήνες από την εποµένη της ηµεροµηνίας παραλαβής 

των προσφορών.  

12. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύµβασης:  Η ανάθεση θα γίνει µε βάση 

την χαµηλότερη τιµή.    

13. Λοιπές πληροφορίες:  
α Προϋπολογισµός µαζί µε το ΦΠΑ  223.051,15 ευρώ.  

β. Αρµόδιος για πληροφορίες: Αθανάσιος Μόσχου  

τηλ.  2521350712 (amosx@dimosdramas.gr) 

 
                         

             Ο δήµαρχος ∆ράµας 

 

 

 

             Κυριάκος Χαρακίδης 

 


