
    

                         Πράσινο Ταμείο 

                                         
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Δράμα, 03 Ιουλίου 2015 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                           Αρ. Πρωτ.:  28174  

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.  

 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Πρόχειρου ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού   

«Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο 

σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου  και του 

Δημοτικού  Σχολείου Χωριστής  (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες 

εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)» 

 

 
Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 

11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4281/2014, για 

την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών 

σταθμών 9,87 KW», προϋπολογισμού 48.780,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και με το ΦΠΑ (23%) σε 

59.999,40 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές που ασκούν συναφές 

επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 

4281/2014. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20
η
 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα λήξης 10.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο 

Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 2
ος

 όροφος, αίθουσα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές 

κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.   

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους σε έντυπο που θα τους χορηγηθεί από 

την υπηρεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (Μ. Μελιάδης  --  2521350630). 

 

 

    Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος 


