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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:  
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα  GR,  
τηλ. +30 2521350712,         φαξ  +30 2521023343 
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός 
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή 
3α. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Δήμος Δράμας – Αθλητικό Κέντρο «Κραχτίδη»,  
Δράμα. 
3β. Φύση : Η προμήθεια αφορά «φουσκωτή κατασκευή» - κτίριο προπόνησης, 
διαστάσεων κάτοψης 54Χ36 μ. , που θα περιλαμβάνει το ειδικό ύφασμα επικάλυψης, την  
θύρα εισόδου,  θύρα εξόδου κινδύνου,  θύρα εισόδου εξοπλισμού, κύριο και εφεδρικό 
σύστημα αερισμού/υπερπίεσης – θέρμανσης, πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, όλα 
τα εξαρτήματα στερέωσης, αγκύρωσης κλπ. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης 
όλες οι εργασίες για την εγκατάσταση, την ανέγερση, την θέση σε λειτουργία της 
κατασκευής, καθώς και η εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού του Δήμου για την χρήση 
του εξοπλισμού σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες. 
Στην τιμή τέλος περιλαμβάνονται ανηγμένα οι κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, 
απομάκρυνσης των υλικών συσκευασίας, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε 
το υλικό να παραδοθεί εγκατεστημένο και σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας. Τονίζεται ότι 
το περιμετρικό τοιχείο στήριξης της κατασκευής δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια, και 
θα κατασκευαστεί βάσει οδηγιών και σχεδίων που θα χορηγήσει στην υπηρεσία ο 
ανάδοχος της προμήθειας. Επομένως, η εκτέλεση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός 
διαστήματος έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να υπάρχει χρόνος 
για την υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής. 
4. Προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού:  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης.   
5α. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα 
οικεία έγγραφα: 
Δήμος Δράμας,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα  
GR,  
τηλ. +30 2521350712,         φαξ   +30 2521023343 
 
 
 
5β. Προθεσμία υποβολής  αίτησης παραλαβής εγγράφων: 
       Μέχρι και την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14.30 . 
5γ. Ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί  για την απόκτηση 
αυτών των εγγράφων: Δέκα (10) ευρώ στο ταμείο του Δήμου Δράμας, κάθε εργάσιμη 
ημέρα και μέχρι την 13.00 ώρα. 
6α. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας με υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι την προηγουμένη του 



διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) δηλαδή μέχρι και την   Τρίτη 19 
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14.30.  
6β. Διεύθυνση για τη διαβίβαση των αιτήσεων συμμετοχής: Δήμος Δράμας,  Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα  GR,  
τηλ. +30 2521350712,         φαξ   +30 2521023343 
6γ. Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν : Ελληνική 
7α. Πρόσωπα  τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην  αποσφράγιση των 
προσφορών:   Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων προμηθευτών. 
7β. Ημερομηνία ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα 211 Δ/νσης Τεχν Υπηρεσιών του 
Δήμου Δράμας – δημαρχείο  2ος όροφος, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα  GR. 
7γ. Υποβολή προσφυγών: Κατά της διακήρυξης μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2013. Κατά 
τη φάση του διαγωνισμού μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του εκάστοτε σταδίου. 
7δ. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή 
προσφυγών: Δήμος Δράμας,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 
66100 Δράμα  GR,  
τηλ. +30 2521350712,         φαξ   +30 2521023343 
8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: Εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 10.163,00 ευρώ, όπως στο άρθρο 8 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 Δράμας. 
Η πληρωμή με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την   ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή της προμήθειας, με εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 166/2003. 

10. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον 
οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση:   - 

11. 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 στα άρθρα  7,8 και 9 του ΕΚΠΟΤΑ και 
στην αναλυτική διακήρυξη περιγράφονται.  

12. Ισχύς προσφορών: 180 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  
13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης:  Η ανάθεση θα γίνει με βάση την 

χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 10 της αναλυτικής 
διακήρυξης και ειδικώτερα στις παραγράφους 12,13 και 14.    

14. Λοιπές πληροφορίες:  
α Προϋπολογισμός μαζί με το ΦΠΑ(23%) 249.991,60ευρώ.  
β. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και το 
άρθρο 8 της διακήρυξης, η οποία είναι ύψους 10.163,00 ευρώ.  
γ. Αρμόδιος για πληροφορίες: Μόσχου Αθανάσιος 
τηλ.  +30 2521350712. 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 
Η παρούσα διακήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ την 18–12-
2012. 

16. Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης από την Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των 
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  18-12-2012. 

                         
           Ο δήμαρχος Δράμας 
 
           Κυριάκος Χαρακίδης 



 


