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Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού 
Εργασίας 

«Δράσεις υποστήριξης του Ιόνιου Φεστιβάλ κλασικής Μουσικής 
“Παύλος Καρρέρ”» 

 
 

Προϋπολογισμού 36.900,00 με ΦΠΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν : 
 

 Την υπ’ αριθμόν 43/2015/23-04-2015 

 Την με αριθμό 284/07-08 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού  

 Την με αρ. 186 /10-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκριση μελέτης , όρων διακήρυξης της εργασίας και δέσμευσης της 

σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30.7413.03 , το ποσό 36.900,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 

  Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο 
διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση του έργου «Δράσεις υποστήριξης του Ιόνιου 
Φεστιβάλ κλασικής Μουσικής “Παύλος Καρρέρ”», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος   Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠAA) 2007-2013, άξονας 4 
Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader Υπομέτρο «321» Δράση «3».  
   Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 36.900,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23% με τα κάτωθι επιμέρους υποέργα και Οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή  για 
το  επιμέρους υποέργο προμήθειας με Α/Α  2, ήτοι :  
 
 
 
 
 



 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υποέργο 2 Διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός γραφείου 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  23% 3.690,00 
 
  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή 
είτε για το σύνολο των εργασιών, είτε για τα επιμέρους υποέργα με Α/Α 1 και 2 
αντίστοιχα. 
  Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες 
προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο δημοτικό κατάστημα Ζακύνθου, Πλατεία 
Διονυσίου Σολωμού 1  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος , στις   02-09-2015  ημέρα Τετάρτη 
και από ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  
επιτροπής διαγωνισμού.  
  Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ( αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, 
έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών) : 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές και εργοστάσια κατασκευής. 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 
3 .Συνεταιρισμοί. 
4. Ενώσεις προμηθευτών. 

 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη 

Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με 

το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του 

Φ.Π.Α, ήτοι: 73,80 € για την Κατηγορία (2), στη περίπτωση που κατατεθεί 

χωριστή προσφορά για κάθε κατηγορία , και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.  

  Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει 

τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

   Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν 
υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 
επαγγελματικές τους ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης.  
  Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 
με το 5% της συνολικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο 
Φ.Π.Α. . 
  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε πέντε ημέρες 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  με νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 09-09-2015  ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

 
 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Ζακύνθου, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες. 9:00 – 12:00  Διεύθυνση 
Πλατεία Σολωμού 1 στο Τηλέφωνο 2695361330 & FAX 2695361342 . 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

Παύλος  Κολοκοτσάς 


