
 

 

        ∆ράµα 28-12-2011 

        Αρ. Πρωτ: 74015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ   

Ταχ. ∆/νση:  Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, ∆ράµα  

Ταχ. Κώδικας:  66 100 

Τηλ.:   2521350630  

Fax:   2521023343 

E-Mail:          mmeli@dimosdramas.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΙ∆ΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

  

«Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής 

Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ειδικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης» 

του Επιχειρησιακού προγράµµατος Μακεδονίας–Θράκης 2007–2013. 

Αριθ.   2/2011 

∆ιάρκεια έργου: 30 ηµέρες από την έναρξη υλοποίησης του έργου (υπογραφή σύµβασης). 

Συνολικός προϋπολογισµός: 241.782,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 55.609,86 € 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 23/12/2011 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος ∆ράµας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών.  

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Από το Τµήµα Προµηθειών, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 

66100 ∆ράµα. Τα τεύχη δηµοπράτησης δύναται να παραληφθούν µέχρι 08/2/2012 και ώρα 

13:00 µ.µ. 

Προθεσµία υποβολής προσφορών: 14/2/2012 και ώρα 13:00 µ.µ. (µε ταχυδροµική 

αποστολή ή courier και µε απόδειξη παραλαβής από το Τµήµα Προµηθειών) ή από τον 

διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   

∆ιενέργεια διαγωνισµού: 15/2/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 
 

 



Αντικείµενο ∆ιακήρυξης: Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προµήθεια 

εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας 

(Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων 

Ένταξης, µε τη διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 

5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών. Η εγγύηση πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. Το έργο 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των µονάδων ειδικής αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας καθώς 

και των τµηµάτων ένταξης. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Έλληνες και Αλλοδαποί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), ενώσεις 

προµηθευτών, οι προβλεπόµενοι από το Π∆ 60/2007 που δραστηριοποιούνται νόµιµα στη χώρα 

καταγωγής τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 

2521350630 κ. Μ. Μελιάδης. 

                                                                                    
 

      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
                                                                                     
 
 

        Κυριάκος Χαρακίδης 

 


