
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 
               

               
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες επίσκεψης Προέδρου της Δημοκρατίας στην Π.Ε Ζακύνθου στις 24-8-2017. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν την 19-3/2017 
απόφαση έγκρισης προγράμματος προμηθειών έτους 2017 και το υπ΄αριθμ 66311/12559/3-8-2017 
έγγραφο  του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη , θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την 
απευθείας ανάθεση των κάτωθι προμηθειών/εργασιών ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου στην Ζάκυνθο  στις 24-8-2017 για τις εορταστικές εκδηλώσεις του 
Αγ.Διονυσίου. 
 

Α.Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 
Παράθεση μπουφέ 30 ατόμων στην Π.Ε Ζακύνθου  (Ελληνικό Καφέ, 
Γαλλικό Καφέ,Εσπρέσο και συνοδευτικά ατομικά φρυγανιά γλυκό και 
κουλουράκια σταφίδας , κανέλας και βουτήρου.) 

300,00 

2 
Παράθεση επίσημου δείπνου 30 ατόμων (Ορεκτικό, Κυρίως Πιάτο, 
Σαλάτα, Επιδόρπιο , Αναψυκτικό ή Ποτό ανά άτομο) 

1.600,00 

3 
Προμήθεια αναμνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
(Πρωτότυπη Γκραβούρα διαστάσεων 25Χ30 εκ.) 

200,00 

4 
Ανθοστολισμός-Ανθοσυνθέσεις για το Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου 

100,00 

5 

Προμήθεια τριάντα (30) καλαθιών για τους προσκεκλημένους   με 
παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου (Μία συσκευασία 10 
παστελιών-μερίδα,Μία συσκευασία 15 μαντολάτων-καραμέλα,Μία 
συσκευασία μαύρης σταφίδας,Μία συσκευασία μαύρης σταφίδας με 
σοκολάτα υγείας,Ένα Κρασί,Ένα Μέλι, Ένα γλυκό του Κουταλιού, 
Ένα Λάδι,Μία συσκευασία Ρίγανη,Ένα πετσετάκι,Ένα Καλάθι) 

1050,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.250,00 

 

   H   δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2017 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και 

ΚΑΕ 084500001  ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας  3.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη 

πίστωση. 

           Ζάκυνθος       4-8-2017 
 
           Αρ. πρωτ. Οικ.66809/12640 
 
           ΠΡΟΣ:Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
           ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθου 

 
    

 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την Δευτέρα 7-8-2017 να υποβάλουν  την οικονομική τους  

προσφορά  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.Φορολογική Ενημερότητα  

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα 

3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι 

- νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές 

- στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο  καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την 

σύγκριση τιμής μονάδας. 

Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, 

στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος 

όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών μέχρι την Δευτέρα 7-8-2017  και ώρα 

13:00μμ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα και ώρα  13:30πμ 

στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται .  

Η παρούσα πρόσκληση  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου  και  θα  διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων μελών.    
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας 
διαπραγμάτευσης από : 
     Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
     ΠΕ Ζακύνθου 
     Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  
     Τμήμα Προμηθειών 
     Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100 
     τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192  

    Εmail : vertzagias@pin.gov.gr 
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343 

 

                                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

                                                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  


