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ΠΡΟ: 
1. Ιζηνζειίδα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»   
2. Ιζηνζειίδα Γήκνπ Μεζζήλεο 

www.messini.gr 
3. ΠΙΝΑΚΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

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

27223-60100, πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ γηα ηελ παροτή σπηρεζιών: 

«ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  ΠΡΟΧΡΙΝΧΝ ΣΕΓΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ & ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΧ ΑΠΟ ΙΔΙΧΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΦΤΛΑΞΗ 

ΥΧΡΧΝ ΕΣΟΤ 2022», κε εθηηκώκελε αμία 63.869,66 € πλέον ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο αλά Σκήκα - Οκάδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππ’ 

αξηζ. 522/12/7-6-2022 εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

     Κσδηθνί CPV: Α) 39522130-7: θίαζηξα  
                           Β) 79713000-5: Τπεξεζίεο θύιαμεο 
2. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δηακόξθσζε πξνζσξηλώλ ζθηάζηξσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ παλεγπξηνύ ηεο 

Μεζζήλεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2022, θαη ε θύιαμε από ηδησηηθή εηαηξία αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ ηνπ παλεγπξηνύ. 

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

ηεο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 

https://www.messini.gr. 

4. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεύζπλζε: Γεκάξρνπ 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 Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

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

ν δηαγσληζκόο έιαβε σζηημικό Αριθμό: 163336. 

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

13-07-2022 ημέρα Σεηάρηη & ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία & ώρα αποζθράγιζης προζθορών ζηη διαδικησακή πύλη ηοσ ΕΗΔΗ: 19-07-2022 ημέρα 

Σρίηη & ώρα 10:00 π.μ. 

6. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό ζε 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο εθηόο Φ.Π.Α. ηνπ θάζε 
ηκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
ΟΜΑΓΑ Α «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ » πνζνύ 1.092,76 επξώ  ( ρίιηα ελελήληα δύν επξώ θαη 
εβδνκήληα έμη ιεπηά).  
ΟΜΑΓΑ Β «ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ» πνζνύ 184,63 επξώ ( εθαηόλ νγδόληα ηέζζεξα επξώ θαη 
εμήληα ηξία ιεπηά).  

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

ηνπ ηκήκαηνο απηήο, εθηόο Φ.Π.Α. 

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. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

9. Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζώο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε 

ύπαξμε ιόγνπ απνθιεηζκνύ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.. 

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

ζύκβαζε βαξύλεη ηηο κε Κ.Α.: 30.7326.0001 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ θαη  Κ.Α.: 00.6117.0005  ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ ΑΠΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ 



ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ζρεηηθέο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

 
 
        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 
 
 

         ΓΕΧΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 


