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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 02-03-2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3469 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ  

 

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για 
την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας  «προμήθεια γραφικής ύλης και 
λοιπών υλικών γραφείων – χαρτιού, φωτοαντιγράφων, εντύπων, χαρτών, 
αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά 
μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου – 
Ολύμπου για το έτος 2016» για την ομάδα Β΄ «προμήθεια 
φωτοαντιγράφων» της 05/2015 μελέτης. 
 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δίου – Ολύμπου σύμφωνα με την 19/2016 
απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια  φωτοαντιγράφων» 
(ομάδα Β΄   της 05/2015 μελέτης)  προϋπολογισμού 4483,35€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης  
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 23 του 
ΕΚΠΟΤΑ και χωρίς τροποποίηση των όρων της  υπ΄ αριθμ. 730/24663/30-11-
2015 διακήρυξης του Δημάρχου και της 05/2015 μελέτης της Ο.Υ. 
 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής:  
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

προμήθεια φωτοαντιγράφων  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φωτοτυπίες 
σχεδίων / τ.μ 

1,50 1750 2625 

2 Φωτοτυπίες 
σχεδίων 

έγχρωμες / 
τ.μ 

4,50 150 675 

3 Φωτοτυπίες 
Α4 

0,05 2400 120 

4 Φωτοτυπίες 
έγχρωμες Α4 

0,40 150 60 

5 Φωτοτυπίες 
Α3 

0,09 500 45 

6 Φωτοτυπίες 
έγχρωμες  Α3 

0,80 150 120 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.645,00 € 

   ΦΠΑ 838,35 € 

 
 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4483,35 € 
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως αναφέρονται 
παραπάνω 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 09-3-2016 ημέρα Τετάρτη   
και ώρα 11.00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών 
του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο στην οδό Αγίου Νικολάου15.  
 
Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία των προσφορών πρέπει να είναι   
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ αριθ 19/2016 Απόφαση του Δημοτικού 
Σύμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου, στην υπ αριθμ. 05/2015 μελέτη της 
Ο.Υ. και στην με αριθμ. πρωτ. 730/24663/30-11-2015 διακήρυξη του 
Δημάρχου 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο 
προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-
olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της εν λόγω διαδικασίας. 
 
 

 

 

 

                                                        

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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