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                                                                                                        Γπάμα  29-08-2011 
                                                                                                        Απ.ππ. 45171         

 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Δήκος Δράκας προθερύζζεη δημψζιο μειοδοηικψ διαγυνιζμψ με ανοικηή δημοππαζία 
(παπ. α ηος άπθπος 3 ηος Ν.3669/2008) για ηην ανάδειξη αναδψσος εκηέλεζηρ ηος έπγος: 
 
            «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ν.ΚΡΧΜΝΗ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ» 
              κε προϋποιογηζκό:  680.000,00 Εσρώ ( κε αλαζεώρεζε θαη ΦΠΑ) 
 
Σο έπγο ζςνηίθεηαι απψ ηιρ ακψλοςθερ καηηγοπίερ επγαζιϊν: 
 α) καηηγοπία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, με πποχπολογιζμψ € 421.512,48,   
 β) καηηγοπία Η/Μ (ΓΙΚΣΤΑ), με πποχπολογιζμψ € 112.177,16                     
(δαπάνη επγαζιϊν, ΓΔ&ΟΔ και αππψβλεπηα). 
 
Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να παπαλάβοςν ηα ηεωση δημοππάηηζηρ απψ ηη Γιεωθςνζη 
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος Γπάμαρ κάθε επγάζιμη ημέπα και ϊπα μέσπι και ηιρ 
 22-09-2011,  ανηί  ηιμήμαηορ 5€ , ηο οποίο πποκαηαβάλλεηαι ζηην οικονομική ςπηπεζία ηος 
Γήμος Γπάμαρ.     
Η διακήπςξη ηος έπγος έσει ζςνηασθεί καηά ηο εγκεκπιμένο απψ ηον ςποςπγψ ΠΔΥΩΓΔ  
ςπψδειγμα. 
Πληποθοπίερ  ζηη Γ/νζη Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Γήμος Γπάμαρ καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και 
ϊπερ  ,FAX επικοινυνίαρ  2521023343, απμψδιοι ςπάλληλοι για επικοινυνία: 
Κςπαηζϊ Παπαδοποωλος ( ηηλ. 2521350710),ηαωπορ Παπαδψποςλορ (ηηλ.2521350714)  
 
Ο διαγυνιζμψρ θα διεξασθεί ζηα γπαθεία ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος Γπάμαρ 
(δ/νζη: Βεπμίος 2 & 1

ηρ
 Ιοςλίος-66100 Γπάμα) ζηιρ  27-09-2011 ημέπα Σπίηη και ϊπα 

10.00(λήξη επίδοζηρ πποζθοπϊν) απψ ηην απμψδια επιηποπή. Σο ζωζηημα ςποβολήρ  ηυν 
πποζθοπϊν είναι ηο ζωζηημα με επιμέποςρ ποζοζηά έκπηυζηρ καηά ηην παπ.β ηος άπθπος 4 
ηος Ν.3669/2008. 
 
ηο διαγυνιζμψ γίνονηαι δεκηοί: 
α) Δηαγωληδόκελοη, μεμονυμένοι ή ζε κοινοππαξία, εγγεγπαμμένοι ζηο ΜΔΔΠ πος 
καλωπηοςν ηιρ καηηγοπίερ και ηιρ ηάξειρ ηος έπγος: 1

η
 ηάξη, 2

η
 ηάξη και 3

η
 ηάξη για έπγα 

καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ και  Α2 ηάξη , 1
η
 ηάξη και 2

η
 ηάξη για έπγα καηηγοπίαρ Η/Μ. 

β) Δηαγωληδόκελοη, πποεπσψμενοι απψ κπάηη μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή ηος Δ.Ο.Υ. ή 
ηηρ .Γ.. ηος Π.Ο.Δ., ψπος ηηποωνηαι επίζημοι καηάλογοι αναγνυπιζμένυν επγοληπηϊν, 
εθψζον είναι εγγεγπαμμένοι ζε αςηοωρ και ζε ηάξη και καηηγοπία ανηίζηοιση ηος Δλληνικοω 
Μηηπϊος Μ.Δ.ΔΠ.. 
γ) Δηαγωληδόκελοη, πποεπσψμενοι απψ κπάηη μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή ηος Δ.Ο.Υ. ή 
ηηρ .Γ.. ηος Π.Ο.Δ., ψπος δεν ηηποωνηαι επίζημοι καηάλογοι αναγνυπιζμένυν 
επγοληπηϊν, εθψζον αποδεικνωοςν ψηι έσοςν εκηελέζει έπγα παπψμοια (ποιοηικά και 
ποζοηικά) με ηο δημοππαηοωμενο.   
 
Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμψ απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ ωτοςρ            
€ 10.674,00 και ιζσω ηοςλάσιζηον   300  ημεπϊν μεηά ηην ημέπα διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμοω. 
Ο σπψνορ ιζσωορ ηυν πποζθοπϊν είναι   270 ημέπερ. 



Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), 
ζηο πλαίζιο ηος ΔΠ  Μακεδονίαρ Θπάκηρ 2007-2013 ( ΔΠΑ 2007-2013). 
Πποκαηαβολή δεν θα σοπηγηθεί. 
 
Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί απψ ηην Οικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος 
Γπάμαρ, ζωμθυνα με ηο Ν.3852/2010. 
 
                                                                     
   
                                                         Ο Δήκαρτος Δράκας 
 
 
                                                        Κσρηάθος  Υαραθίδες    

 
 
Α. Σοισοκψλληζη 

Β.  Ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα 

     ηος  Γήμος Γπάμαρ. 
Γ.  Να δημοζιεςηεί μια θοπά 

      με γπαμμαηοζειπά επηά (7) 
      ζηιγμάηυν και με διάζηισο 
      8.5 ζηιγμϊν συπίρ πλαίζιο (ζωμθυνα με ηην  
     απιθμ. 2/82452/0020/2008  
     (ΦΔΚ 2441 η.Β/2-12-2008) 
      ζηιρ εθημεπίδερ: 
  1) «ΥΡΟΝΙΚΑ»                                                 
  2) «ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΠΟ»                                               
  3) «ΔΝΗΜΔΡΩΗ»                                        
  4) «ΕΞΠΡΕ»   
  5) «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»                                   
  6) «ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ»                                                                                                                                                                                              

 


