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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 
 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 37.589,47 €, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του 
ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Ν.2286/95 το Π.Δ. 323/87 και το Ν. 3463/2006 «Κύρωση 

του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν σήμερα. Οι σχετικοί κωδικοί 
προϋπολογισμού του δήμου είναι οι ακόλουθοι: 

Κ.Α. 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών 
υλικών γραφείου 

24.694,77 

10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

3.060,86 

10.6654.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 6.000,00 

 

 για το έτος 2016. Για την εν λόγω προμήθεια, οι πιστώσεις έχουν ψηφιστεί και νομίμως 
αναληφθεί με τις 118 έως 120 AAY. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  λήξης 

υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα του διαγωνισμού, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015, στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου), αρμόδιος Υπάλληλος: Τριφύλλη Ελένη, ή να κατατίθενται στην 

αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα  λήξης υποβολής προσφορών . 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού. 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών  της 

διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2234350324, Φαξ: 2234048785 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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