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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
για την ανάθεση της προμήθειας  χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για 
το έτος 2018. Ο προϋπολογισμός είναι σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ και 
ογδόντα λεπτά -46.927,80-- ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα την 01/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ 
(λήξη  αποδοχής  των  προσφορών)  στον  3ο όροφο  του  Δημαρχείου  Λάρισας  (αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη 
διενέργειας του διαγωνισμού στην παραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσής του, χωρίς όμως να 
τροποποιηθεί όρος της παρούσης διακήρυξης, τότε αυτός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο  Γενικό 
Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1  - Τ.Κ. 41222, με την ένδειξη «να μην 
ανοιχθεί  από  το  Πρωτόκολλο  αλλά  μόνο  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού»  μέχρι  την 
28/02/2018. 

Οι προσφορές μπορεί  να κατατίθενται  επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού 
από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την ώρα 08:30 π.μ. 

Για  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  να  απευθύνονται  καθημερινά  κατά  τις  εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών. Αρμόδιοι υπάλληλοι: 
κα Ασημίνα Τάτσιου, κα Μαρία Πελέκα.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου 
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Λαρισαίων  www  .  larissa  -  dimos  .  gr   καθώς  και  στο  Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www  .  promitheus  .  gov  .  gr   
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