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ΠΡΟ: 
1. Ιζηνζειίδα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ»   
2. Ιζηνζειίδα Δήκνπ Μεζζήλεο 

www.messini.gr 
3. Εβδνκαδ. Εθεκεξίδα. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  
4. Εθεκ. ΘΑΡΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  
5. Εθεκ. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  

με ηην παράκληζη να δημοζιεσθεί 
η περίληυη μία θορά μέτρι ηην    
4-4-2022 και να αποζηαλούν δύο 
(2) ανηίγραθα ηοσ θύλλοσ ηης 
εθημερίδας ηοσς. 

6. ΠΙΝΑΚΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
1. Ο Δήκνο Μεζζήλεο κε δηεύζπλζε: Δεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακ. σηήξνο, Σ.Κ. 24200  Μεζζήλε, ηει.    

27223-60100, πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό κε Αλνηθηή Δηαδηθαζία κέζσ ΕΗΔΗ γηα ηελ παροτή σπηρεζιών: 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗ 

ΜΠΟΤΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022 ΚΑΙ 2023», κε εθηηκώκελε αμία 212.817,14 € πιένλ 

ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 514/4/23-02-2022 κειέηε ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο. Κσδηθόο CPV: 92332000-7 «Τπεξεζίεο 

ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιηώλ». 

2. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ηεο πνιπζύρλαζηεο 

παξαιίαο ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο γηα ηα έηε 2022 θαη 2023 θαη αθνξά ηελ πεξίνδν από 1ε Ινπλίνπ έσο 30ε 

επηεκβξίνπ 2022 θαη 2023 (4 κήλεο θάζε έηνο) ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

ΠΔ 71/2020. 

3. Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ 

ηεο Δηαδηθηπαθήο Πύιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΕΗΔΗ θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δήκνπ 

https://www.messini.gr. 

4. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεύζπλζε: Δεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακ. σηήξνο, 24 200  Μεζζήλε 

(αξκόδηνη θ. Κάηζνο Ισάλλεο θαη θ. Κπξηαθνπνύινπ Μαξία)  θαη ζηα ηειέθσλα : 27223-60138 θαη 27223-60152, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 07:00 έσο 15:00 κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε 

εκέξα. 

5. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, όπνπ 

ν δηαγσληζκόο έιαβε σζηημικό Αριθμό: 156909 .. 

Καηαληκηική ημερομηνία & ώρα παραλαβής ηφν προζθορών ζηη διαδικησακή πύλη ηοσ ΕΗΔΗ:      

13-04-2022 ημέρα Σεηάρηη & ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία & ώρα αποζθράγιζης προζθορών ζηη διαδικησακή πύλη ηοσ ΕΗΔΗ: 19-04-2022 ημέρα 

Σρίηη & ώρα 10:00 π.μ. 

6. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο εθηόο Φ.Π.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα 

πνζνύ 4.256,34 επξώ. 

7. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό  4% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

εθηόο Φ.Π.Α., δει. 8.512,69 € . 

8. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο γηα δηάζηεκα (9) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
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9. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη 

από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

10. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Δήκνο Μεζζήλεο. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ 

ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α.: 15.6162.0001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 

2022 θαη 2023  ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο. 

11. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή.  

        
 
        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 
 

         ΓΕΧΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑ: ΨΕ01ΩΚ4-ΩΧΗ


