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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2011 - 2012 

1. Σηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο:  

Γήκνο Γξάκαο, Βεξκίνπ 2 & 1εο Ηνπιίνπ, 66100 Γξάκα  GR,  

ηει. 00302521350712,         θαμ   00302521023343 

2α. Γηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ: Αλνηθηφο δηαγσληζκφο 

2β. Τχπνο ηεο ζχκβαζεο: Φακειφηεξε ηηκή 

3α. Τφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: Γήκνο Γξάκαο  

3β. Φχζε : Μεηαθνξά καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γξάκαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011 – 2012. 

3γ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

ή φια ηα δξνκνιφγηα. 

3δ. Παξέθθιηζε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.   – 

4. Πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο κεηαθνξάο: 177 εκέξεο 

5α. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ 

ηα νηθεία έγγξαθα: 

Γήκνο Γξάκαο,  Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ  Βεξκίνπ 2 & 1εο Ηνπιίνπ, 66100 

Γξάκα  GR,  

ηει. 00302521350712,         θαμ   00302521023343 

5β. Πξνζεζκία ππνβνιήο  αίηεζεο παξαιαβήο εγγξάθσλ: 

       Μέχρι και ηην Παραζκευή 21 Οκηωβρίου 2011 και ώρα 14.30 . 

5γ. Ύςνο θαη ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί  γηα ηελ 

απφθηεζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ: Γέθα (10) επξψ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, 

θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη κέρξη ηελ 14.30 ψξα. 

6α. Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Γξάκαο κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ή ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ Τεηάξηε 26 Οθησβξίνπ 2011 θαη ψξα 09:59.  

6β. Γηεχζπλζε γηα ηε δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: Γήκνο Γξάκαο,  

Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ  Βεξκίνπ 2 & 1εο Ηνπιίνπ, 66100 Γξάκα  GR,  

ηει. 00302521350712,         θαμ   00302521023343 

6γ. Γιψζζα ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπληαρζνχλ : Διιεληθή 

7α. Πξφζσπα  ηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξεπξεζνχλ ζηελ  απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ:   Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

7β. Ζκεξνκελία ψξα θαη ηφπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: Τεηάρηη 26 

Οκηωβρίου 2011 θαη ψξα 10
η
 πρωινή ζηελ αίζνπζα ηεο Γηεχζπλζεο Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο – Γεκαξρείν  2
νο

 φξνθνο, Βεξκίνπ 2 & 1εο 

Ηνπιίνπ, 66100 Γξάκα  GR. 

7γ. Υπνβνιή πξνζθπγψλ: Σχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο δηαθήξπμεο.  

7δ. Υπεξεζία απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνβνιή πξνζθπγψλ: Γήκνο Γξάκαο, Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ  Βεξκίνπ 2 & 

1εο Ηνπιίνπ, 66100 Γξάκα  GR, ηει. 0030252350712,   θαμ   00302521023343 



8. Δλδερνκέλσο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαη ινηπέο εμαζθαιίζεηο: Πνζνζηφ 3% 

επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη 

πξνζθνξά, φπσο ζην άξζξν 15.1 ηεο  αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο πεξηγξάθεηαη. 

9. Βαζηθνί φξνη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη πιεξσκή ή θαη παξαπνκπή ζηηο 

ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο:  Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο 

ηνπ δήκνπ Γξάκαο. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη φπσο ζην άξζξν 4 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη. 

10. Ννκηθή κνξθή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ν φκηινο ησλ πξνκεζεπηψλ 

ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε ζχκβαζε:   - 

11. Αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 

ζπληξέρεη ην ειάρηζην ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί ν πξνκεζεπηήο: Υπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φπσο ζηελ 

αλαιπηηθή δηαθήξπμε πεξηγξάθνληαη. 

12. Ηζρχο πξνζθνξψλ:  ελλέα κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο 

ησλ πξνζθνξψλ.  

13. Κξηηήξηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο:  Ζ αλάζεζε ζα γίλεη κε βάζε 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή.    

14. Λνηπέο πιεξνθνξίεο:  

α Πξνυπνινγηζκφο καδί κε ην ΦΠΑ  306.337,32 επξψ.  

β. Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Αζαλάζηνο Μφζρνπ  

ηει.  00302521350712 (amosx@0659.syzefxis.gov.gr) 

15. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο: 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο ΔΔ ηελ 

30–08-2011. 

16. Ζκεξνκελία παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Υπεξεζία επηζήκσλ 

εθδφζεσλ ησλ επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ:  30-08-2011. 

 
                         

             Ο δήκαξρνο Γξάκαο 

 

 

 

             Κπξηάθνο Φαξαθίδεο 

 


