
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  
 
 
Τρίκαλα,     02 / 08 / 2018 
 Αριθμ. Πρωτ.:    28301 

 

Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 
Ταχ. Κωδ.: 421 00 
Πληρ: Σοφία Τσιτσικά 
Τηλ.: 24313 51205 
Email: tsitsika@trikalacity.gr  

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
Ο Δήμος Τρικκαίων, συμμετέχει  στο Δίκτυο URB INCLUSION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος URBACT III, θα υλοποιήσει το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις 

εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές» (Co-creating new 

implementation solutions for poverty reduction in deprived urban areas-URBinclusion)  και για το λόγο αυτό 

θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Υλοποίησης και 

δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων  του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact ΙΙΙ-Urb Inclusion 

«Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές 

περιοχές» που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT III 2014-2020. 

 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας Υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των Δεκατριών 

χιλιάδων Ευρώ (13.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-

6117.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικονομικών ετών 2018-2019. 

Η χρηματοδότηση θα είναι από  πόρους του προγράμματος. 

 

 Η υλοποίηση της υπηρεσίας  θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με τον νόμο 

Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους , όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό  φάκελο, 

σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου, μέχρι και την  Πέμπτη  09/08/2018  και ώρα 15:00    στο Δήμο 

Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18)  2ος όροφος, υπεύθυνη  κα Σοφία Τσιτσικά,  τηλ. 24313-

51205, (email:   tsitsika@trikalacity.gr) 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10/08/2018  και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις επί της Τεχνικής Έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

την  αρμόδια υπάλληλο κ.Β. Ντάκου,  στο τηλ. 2431 0 63227 (email:  v.dakou@trikalacity.gr). 

 

H Μελέτη και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: 
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 
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Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο  αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

                                                                                 

          Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 
 
 
 
                   Δημήτρης Παπαστεργίου 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού 
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                


