
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

                                                    

 

  Καλαμάτα 11-07-2019   

            Αρ.Πρωτ. 29981   

                                                                                                                   

 

 
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον 

υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη 

αναδόχου όσον αφορά τις «Μετακινήσεις-Διαμονή-Διατροφή στο πλαίσιο του 

3ου Διεθνούς διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας» 

προϋπολογισμού 42.500€(σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr  ) όπου θα 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική 

εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν διευκρινίσεις για το 

διαγωνισμό από τα Γραφεία Ειδικών Συμβούλων και Επικοινωνίας, Δημοσίων 

Σχέσεων & Εθιμοτυπίας, 316 και 310 αντίστοιχα κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

2. Κωδικοί CPV: 63510000-7, 55100000-1, 15894200-3. 
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους 

του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και 

εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο 

άρθρο 2.2 της διακήρυξης. 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Ειδικών 

Συμβούλων (Αθηνών 99) γραφείο 3.16, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, στις 23-07-2019. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 

π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προμηθευτές για έξι μήνες  (6) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 00.6434.04, 00.6443.04, 

00.6443.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας.  

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 

                                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

1) Εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 13/07/2019 
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