
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        

 

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες : Γεράσιμος Λευτάκης 

Τηλ. : 2695361331,2695361332 

Fax :2695361320 

 
                                        

Ζάκυνθος     04-07-2016 

Αριθ. Πρωτ.      19742 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Οικοδομικών και 

Υδραυλικών Υλικών 2016 

Προϋπολογισμός: 57.763,14 

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2016 

Κ.Α: 30.7135.124 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  11/2016            

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1ου  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου διακηρύττει τη διενέργεια 1ου Επαναληπτικού  

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 122/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές και  το 

σύστημα της χαμηλότερης προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

ενέργειας :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2016» συνολικού προϋπολογισμού Πενήντα Επτά Χιλιάδες Επτακόσια εξήντα Τρία 

Ευρώ και Δεκατέσσερα Λεπτά (57.763,14) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  

  Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των :                              

α)  την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  β) τον Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του 

Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και περιλαμβάνει τα παρακάτω :  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 OIKOΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 16.879,23 

2 ΧΡΩΜΑΤΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ 17.605,59 

3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 23.278,32 

ΣΥΝΟΛΟ 57.763,14 
 

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφορά για έκαστη κατηγορία 

προμήθειας βάσει του άρθρου 20 παρ. 2β του ΕΚΠΟΤΑ.   

   

  Σημείωση : Σύμφωνα με την  11/2016 μελέτη, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23% και 

από 01-06-2016 με την νέα αλλαγή του Φ.Π.Α. σε 24% το οποίο θα επιβαρύνει τον Δήμο 

Ζακύνθου. 

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ζακύνθου, Πλατεία 

Διονυσίου Σολωμού 1  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος , στις  13-07-2016   ημέρα Τετάρτη  

και από ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  

επιτροπής διαγωνισμού . 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά 

(7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Δηλαδή στις 20-07-2016 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν μπορούν να  αφορούν το σύνολο της 

προμήθειας ή τμήμα αυτής. Οι  υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη 

της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του 

Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 

τους είτε ιδιοχείρως την ώρα του διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά μέχρι την 
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προηγούμενη ημέρα του 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: 1.157,00 € για το σύνολο της προμήθειας ή ,338,00 € για την 

Κατηγορία (1) , 353,00 € για την Κατηγορία (2), και 466,00 € για την Κατηγορία 

(3) 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.  

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης , δίδονται 

στα γραφεία του  Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, 

Ζάκυνθος, τηλ. 2695361331-332, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση “ www.zakynthos.gov.gr”. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

Κολοκοτσάς Παύλος 
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