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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Μεσσήνη, 28-05-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 1842 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ     
Ταχ. Δ/νση : Δημάρχου Π. Πτωχού 

Ταχ. Κώδικας : 24200 Μεσσήνη 

Τηλέφωνο : 27220-22232 

FAX  : 27220-22202 

E-mail  : info@deyamessinis.gr  

        
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’ /08.08.2016): “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)” και ιδιαίτερα το άρθρο 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 

και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. 12/2021 μελέτη της ΔΕΥΑ Μεσσήνης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2021». 

5. Το σχετικό πρωτογενές αίτημα µε αριθμό Πρωτ. 1386/20-4-2021 με ΑΔΑΜ: 

21REQ008493257 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1387/20-4-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 

Ω1ΞΑΟΕ5Ρ-6ΗΥ 

7. Την υπ’ αριθ. 45/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη 12/2021 και ο τρόπος εκτέλεσης με ΑΔΑ: 6817ΟΕ5Ρ-Φ0Δ και ΑΔΑΜ: 

21REQ008678145. 

8. Την υπ’ αριθ. 138/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμού και δημοπρασιών. 
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9. Την υπ' αριθ. 4/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ έγκρισης προϋπολογισμού έτους 

2021 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης με Α.Δ.Α : Ψ3ΨΝΟΕ5Ρ-ΦΑ2. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με τους 

ακόλουθους όρους : 

 Ο προσφορές θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:15  στα  γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ . 

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την 

υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ μέχρι την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

(αρμόδια Κα Κούτη Βασιλική). 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και 

συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου 

διαγωνισμού . 

 Η κατακύρωση  θα γίνει σε όποιον  προσφέρει, συμφώνα με τις προδιαγραφές, την 

οικονομικότερη προσφορά. 

 Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ εντός 60 ημερών με την έκδοση αντίστοιχων 

εξοφλητικών τιμολογίων. 

 Η παρούσα επέχει σε θέση διακήρυξης, περίληψης της οποίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ : www.deyamessinis.gr . 

                                    

         

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

          

          ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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