
 

                    

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ   Μεσσήνη, 20-10-2022 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     Αρ. Πρωτ.:  3635 

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ 

ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΜΕΗΝΗ     
Σασ. Γ/νζη : Γημάπσος Π. Πηυσού 

Σασ. Κώδικαρ : 24200 Μεζζήνη 

Σηλέθυνο : 27220-22232 

FAX  : 27220-22202 

E-mail  : info@deyamessinis.gr  

        
ΑΠΟΦΑΗ  

ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠ’ΕΤΘΕΘΑ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

Έσονηαρ ςπότη : 

1. Σον Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’ /08.08.2016): “Γημόζιερ ζςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

ςπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΔΔ)” και ιδιαίηεπα ηο άπθπο 118 ηος 

Ν.4412/2016. 

2. Σον Γημοηικό και Κοινοηικό Κώδικα (Ν. 3463/06) όπυρ αςηόρ ιζσύει, και ιδιαίηεπα ηην παπ. 4 

και ηην παπ. 9 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/06 

3. Σον Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύσορ Α’): Νέα απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και 

ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ, όπυρ αςηόρ ιζσύει. 

4. Σην ςπ’ απιθ. 15/2022 μελέηη ηηρ ΓΔΤΑ Μεζζήνηρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΛΧΡΗΟΤ 

ΔΣΟΤ 2022-2023». 

5. Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα µε απιθμό Ππυη. 3193/19-9-2022 με ΑΓΑΜ: 

22REQ011261935 

6. Σην ςπ’ απιθ. ππυη. 3194/19-09-2022 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ με ΑΓΑ: 

ΦΒ3ΔΟΔ5Ρ-ΤΒΔ 

7. Σην ςπ’ απιθ. 70/2022 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Μ με ηην οποία 

εγκπίθηκε η μελέηη 15/2022 και ο ηπόπορ εκηέλεζηρ με ΑΓΑ: ΦΜΓΟΔ5Ρ-8ΓΕ και ΑΓΑΜ: 

22REQ011318489. 

8. Σην ςπ’ απιθ. 123/2021 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Μ με ηην οποία 

ζςγκποηήθηκαν οι επιηποπέρ διεξαγυγήρ διαγυνιζμού και δημοππαζιών. 
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9. Σην ςπ' απιθ. 1/2022 απόθαζη ηος Γ.. ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Μ έγκπιζηρ πποϋπολογιζμού έηοςρ 

2022 για ηην τήθιζη ηηρ ζσεηικήρ πίζηυζηρ με Α.Γ.Α : ΦΠΘ9ΟΔ5Ρ-ΦΝ8. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

Σην απ’ εςθείαρ ανάθεζη με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, δια ζςμπληπώζευρ ηιμολογίος για ηην 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΛΧΡΗΟΤ ΔΣΟΤ 2022-2023. 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ ανέπσεηαι ζε 14.994,00 € πλέον Φ.Π.Α 6% με ηοςρ 

ακόλοςθοςρ όποςρ : 

 Ο πποζθοπέρ θα αξιολογηθούν ηην Δεστέρα 31/10/2022 και ώπα 13:15  ζηα  γπαθεία ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Μ . 

 Οι ενδιαθεπόμενοι πος επιθςμούν να καηαθέζοςν γπαπηή πποζθοπά μποπούν να ηην 

ςποβάλλοςν ζηα γπαθεία ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Μ μέσπι ηην 31/10/2022 ημέρα Δεστέρα και ώπα 13:00 

(απμόδιορ Κορ Γευπγόποςλορ Γεώπγιορ). 

 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλα ηα θςζικά ή νομικά ππόζυπα, εμποπικοί ανηιππόζυποι και 

ζςνεηαιπιζμοί, πος αζκούν δπαζηηπιόηηηα ζσεηική με ηο ανηικείμενο ηος ππόσειπος 

διαγυνιζμού . 

 Ζ καηακύπυζη  θα γίνει ζε όποιον  πποζθέπει, ζςμθώνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ, ηην 

οικονομικόηεπη πποζθοπά. 

 Ζ πιζηοποίηζη εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει από ηην απμόδια επιηποπή. 

 Ζ πληπυμή ηος αναδόσος θα γίνει ζε εςπώ ενηόρ 60 ημεπών με ηην έκδοζη ανηίζηοισυν 

εξοθληηικών ηιμολογίυν. 

 Ζ παπούζα επέσει ζε θέζη διακήπςξηρ, πεπίλητηρ ηηρ οποίαρ θα αναπηηθεί ζηο ΚΖΜΓΖ 

και ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΓΔΤΑΜ : www.deyamessinis.gr . 

                                   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

          

                Δοσρούμης Νικόλαος 
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