
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έργο  
Εργασίες συντήρησης Σχολικών κτιρίων 

Δ.Ε.Ζακυνθίων  2016 

Δ.Τ.Υ.Δήμου  Ζακύνθου 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ .20/2016 

 Προυπ  31.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

 Πηγή  Ο.Σ.Κ. Χρήση 2016 

 

                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:  21888/22.07.2016 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Δήμαρχος    Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς   ενιαίο ποσοστό έκπτωσης                                              

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως 

αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του 

Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως 

επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και 

ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :  

Εργασίες συντήρησης Σχολικών κτιρίων Δ.Ε.Ζακυνθίων  2016 

Προϋπολογισμού Δαπάνης    31.000 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)  

 

 Η Δημοπρασία θα γίνει την                   02.08.2016      ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.oo πμ (λήξη 

επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Δήμου Ζακύνθου στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δ.Ε. Αρκαδίων (Βανάτο 29100 Ζάκυνθος ). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 

ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου. 

 Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 

τάξεως Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014(φεκ 157/α/4-8-2014) για έργα οικοδομικά   και 

εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως 

και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων (άρθρα 105 και 106 του Κ.Δ.Ε. 

 Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 500  ευρώ. και θα απευθύνεται προς τον 

Δήμο  Ζπακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Δύμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2695360954                                 

            

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ   
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