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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» 
 

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,                   

(ανά Ομάδα/Πακέτο) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» , προϋπολογισμού, 

51.030,95 € χωρίς το ΦΠΑ, 63.278,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα των ειδών ανά 

Φορέα (Πακέτο) και Ομάδα, όπως αυτά παρουσιάζονται στη  μελέτη του   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της  υπ’αρ. 

πρωτ. 54939/12-10-2017  διακήρυξης.   

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42131 Τρίκαλα),                         

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1
ος

 όροφος, στις 25/10/2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30 

(έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 694/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 

ισχύει έως σήμερα. 

 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο 

χώρο και με τους ίδιους όρους στις  01/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής 

προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών που μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα  όπου η κύρια επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα  τους σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και    

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της αναλυτικής διακήρυξης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα ξεχωριστά, για μία 

ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας.  

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.   και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων 

www.trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/, όπου θα διατίθενται τα τεύχη διακήρυξης στους 

ενδιαφερομένους. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

 

              ΔΗΜΗΤΡHΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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