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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Κομοτηνής, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Τηλ. 2531 3 52426,               

E-mail: z.politou@komotini.gr, Πληροφορίες: Ζωή Πολίτου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων –  

υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» για το έτος 2017.  Cpvs: 30192700-8 

[Γραφική Ύλη], 30197643-5 [Φωτοαντιγραφικό χαρτί], 30125110-5 [Τόνερ για εκτυπωτές, λέιζερ/ 

συσκευές τηλεομοιοτυπίας].                       

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων – υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 . 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.814,59 €                              

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Βιζυηνού 1 

Κομοτηνή) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στις 19/12/2016 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).   

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 

Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ.69133, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την Επιτροπή διαγωνισμών  

προμηθειών, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι Παρασκευή 

23/12/2016. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 

συμβατικών τευχών του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και να πάρουν σχετικές 

πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(τηλ:2531352426). 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού (όροι διακήρυξης, τεχνικές προδιαγραφές) θα βρίσκονται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση  http://www.komotini.gr 
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