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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 για την προμήθεια τριών (3) γραφείων με τροχήλατες συρταριέρες 

 

O Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ.  147Α/8.8.2016), 

2. την με αριθμ.πρωτ. 6242/6.3.2018 (ΑΔΑ Ω06Ψ46ΨΧΥΙ-ΗΧΕ) απόφαση 

του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με την 

οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 

(2.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια τριών 

(3) γραφείων με τροχήλατες συρταριέρες και 

3. την ανάγκη προμήθειας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

τριών (3) γραφείων με τροχήλατες συρταριέρες  

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης θα δέχεται οικονομικές 

προσφορές για την προμήθεια τριών (3) γραφείων με τροχήλατες 

συρταριέρες μέχρι του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 

€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα 

Τρίτη και έως την 12.00 μ.μ., στο γραφείο 144β του πρώτου ορόφου του 

Δικαστικού Μεγάρου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

eisprothmisth@gmail.com. 
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Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του προς προμήθεια 

υλικού ανά μονάδα και η τιμή του προς προμήθεια υλικού συνολικά, 

συμπεριλαμβανομένης και της τιμής για τη μεταφορά αυτών στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο 

συνολικό τίμημα. 

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί υποχρεώνεται να ολοκληρώσει την 

προμήθεια και παράδοση των επίπλων εντός είκοσι (20) ημερών. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και 

παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή του συνόλου των προς προμήθεια 

επίπλων, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και την υποβολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προς έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής και η πληρωμή  του θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  

 

Πληροφορίες στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης γραφείο 144β, τηλ. 2310 

510183, e-mail: eisprothmisth@gmail.com 

 

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Υπηρεσίας. 

 

 

 

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
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