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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

με σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τους Ν. 

2286/95,  3463/06, 2362/95  και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93 

ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια   και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware & software), το οποίο 

περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη υπ’ αριθμ 6/2010 του Δήμου Δράμας. 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1 Νοεμβρίου 2010   ημέρα   Δευτέρα και ώρα    10:00 π.μ. 

(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης 

Ιουλίου) στην αίθουσα δημοπρασιών (2ος όροφος) από την αρμόδια επιτροπή.  

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 46.500 € από το ποσό αυτό τα 37.800 

€ αφορούν την προμήθεια των αναφερομένων στη μελέτη ειδών, και το ποσό των 8.694 € αφορά 

το Φ.Π.Α. που θα επιβαρύνει την προμήθεια. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το  

θα γίνει από ΣΑΤΑ 2010 από τον κωδικό   10.7134.01  «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα»  του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας 2010. 

 Η εγγύηση της συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του ποσού του 

προϋπολογισμού της μελέτης και συγκεκριμένα 2.325 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Δράμας που είναι ο κύριος των 

παραπάνω προμηθειών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη διακήρυξης από το γραφείο 

Μηχ/σης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και 

ώρα μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 αντί του τιμήματος των είκοσι (20) € το οποίο 

προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας (ωράριο πληρωμών από 

Δευτέρα-Πέμπτη από 8:00 έως  14:00 και Παρασκευή από 8:00 έως 13:30).  

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521350613 κα Σιδηροπούλου Μακρίνα (Γραφείο 

Μηχ/σης) και 2521350614 κος Νίκος Καμπούρης (Γραφείο Μηχ/σης).     

  Η περίληψη διακήρυξης καθώς και το αναλυτικό τεύχος αυτής θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimos-dramas.gr ). 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                                                             

                                                                                               Ο Δήμαρχος Δράμας 

  

                                                                                               Θωμάς Μαργαρίτης  
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