
                                                            ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

 Τρίκαλα,   16.11.2020 
 Αριθ. Πρωτ. 38597 

 

Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 
Ταχ. Κωδ.: 421 00 
Πληρ: Φωτεινή Κρύου  
Τηλ.: 2431 3 51233 
Email: fkriou@trikalacity.gr  

 

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 
               O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,   σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  τριάντα επτά χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα δυο ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (37.592,42 €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 
σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (46.614,60 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  της αριθ.  
38536/16.11.2020 διακήρυξης.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τρικκαίων. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ: 10-6613.0001 «Προμήθεια αναλώσιμων 
μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Δήμου Τρικκαίων.  

Το αντικείμενο της σύμβασης  αφορά στην προμήθεια του παρακάτω πίνακα με κωδικό του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπου κατατάσσονται CPV: [30125110-5]-Τόνερ για 
εκτυπωτές λέιζερ και [30192110-5]-Μελάνια.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης:  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη βάσει τιμής (για το σύνολο των ειδών). 
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

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

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  1ος όροφος, στις 27.11.2020 ημέρα Παρασκευή  και από 

ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθ. 89/2020 Απόφαση  

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων. 

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

στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 4.12.2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.30 (έναρξη 

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

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

mailto:fkriou@trikalacity.gr
ΑΔΑ: 65ΞΦΩΗ9-89Γ



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.   
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Τρικκαίων http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/  

Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κ. Κρύου Φωτεινή, 24313-51233, e-mail: fkriou@trikalacity.gr,  κ. 
Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 24313-51203, panef@trikalacity.gr, fax: 24313-51219. 

 

 Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 

                          
 
                                                                                                                    Δημήτρης Παπαστεργίου         
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