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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Ζάκυνθος    04/ 08 / 2016 
 
Αριθ. Πρωτ.    23122 
  
ΤΙΤΛΟΣ:  Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού 
Σχολείου Ζακύνθου 2016-2017. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.185,73 € 
 
Κ.Α. : 15.6481.0001 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχορ. ΥΠ.ΕΣ.  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  72/2016 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου 
του Δήμου Ζακύνθου για το σχολικό 2016-2017 με την διαδικασία του Catering .  
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 74.185,73€, 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού 

Σχολείου Ζακύνθου 2016-2017 . 

Μαθητές 
160 

152 2,46 59.827,20 

ΣΥΝΟΛΟ 59.827,20 

Φ.Π.Α.  24% 14.358,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  24% 74.185,73 

 

 
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  
209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 του Ν.4281-2014 
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 την υπ’ αριθμόν 172/2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου  

 την αριθ. 194/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση των συντασσόμενων τευχών  

 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 - 08 - 2016,  ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 
π.μ. π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του 
Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 
2695361330-1-2.  
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί  στις                    
23 - 08 - 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. .στον ίδιο τόπο. 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν  αφορούν το σύνολο των εργασιών. 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 προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας. Κάθε προμηθευτής που 
επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει Πιστοποιητικό του  
οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό του επάγγελμα . Τέλος, καθώς και να πληροί τις προϋποθέσεις για την εν λόγω 
ζητούμενη ενέργεια ήτοι την  παροχή εργασιών μαζικής σίτισης και εστίασης. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή 
για το σύνολο των εργασιών, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα  
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού, επί ποινή 
αποκλεισμού . 
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ήτοι  : 1.483,72€ για το σύνολο των εργασιών η 
οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η 
οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης δίδονται στο site του 
Δήμου και στα γραφεία του  Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 
29100, Ζάκυνθος, καθώς και στα τηλ. 2695361330-1-2. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                    Παύλος Κολοκοτσάς 
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