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ΠΡΟΣ: ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
 
 
Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ αριθμ:66/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης 

πίστωσης Κ.Α. 00-6451.001 (ΑΔΑ:ΨΓΑΙΩ92-2ΗΗ). 
2. Την υπ αριθμ 04/2022 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
3. Το υπ’ αριθμ.:7810/09-06-2022 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ-

22REQ010717715).  
4. Την υπ’ αριθμ.:7812/09-06-2022 έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης του Δήμου. 
5. Την υπ΄αρ: Α-756/7976/14-06-2022 (ΑΔΑ:613ΝΩ92-5ΗΘ) Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:22REQ010736729).   
6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού  έτους 2022 του Δήμου 

Διρφύων– Μεσσαπίων στους Κ.Α: 00-6451.001 με τίτλο «Συνδρομές σε 
εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» για τις ανάγκες του Δήμου 
Διρφύων Μεσσαπίων συνολικού ποσού 591,48€.  

7. Την  ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.  
8. Την υπ αριθμ 8075/15-06-2022 έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 

9ΟΠΤΩ92-ΡΑΩ).  
 
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία  
ετήσιας συνδρομής στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » 
του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους 2022 και 2023, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού: 591,48€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
και στον ενδιαφερόμενο φορέα μαζί με την τεχνική μελέτη.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης ημέρα Πέμπτη 
16/06/2022 έως και την  Τρίτη 21/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), είτε ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Διρφύων- Μεσσαπίων στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά, είτε με 
email. 
 
Δεκτές γίνονται προσφορές με email ή ενσφράγιστες. Ο Φάκελος ή το email 
της προσφοράς θα πρωτοκολλούνται. Στο φάκελο ή στο email θα πρέπει να 
αναγράφoνται τα εξής:  

1. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
2. Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  «ΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ » 

3. τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.   
 

Ελληνική



Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την μελέτη των 
υπηρεσιών του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων 
ειδών/υπηρεσιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με 
το άρθρο 118 του ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως 
ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016.   
 
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης. 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 

 

 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1). Την τεχνική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
   


