
                    

                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου, 
μηχανήματα γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού» με κριτήριο κατακύρωσης τη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Α.Μ. 98/2020). Συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης 52.034,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

CPV: 30125110-5, 30197643-5, 30192700-8, 22110000-4, 30100000-0, 37800000-6
Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες ή για όσες ομάδες επιθυμούν για το σύνολο των 
ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας που αφορά την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου, μηχανήματα 

γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού» Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2020.     
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & 

Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 6/08/2020 ημέρα 

Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
  

Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται για ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.chalandri.gr στη διαδρομή: : ¨Δήμος Χαλανδρίου¨ → ¨Ο Δήμος ¨ → ¨ 
Διακηρύξεις διαγωνισμών ¨ → ¨έτη 2020¨. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023843-893).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ». Οι δαπάνες δημοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Μπογέας Μιχαήλ 
Τηλέφωνο: 213-20 23 843
Email: m.bogeas@halandri.gr

                                                                   
                             
                        
                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

   ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                                      
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
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