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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Δημόσιου ανοιχτού  ηλεκτρονικού  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας 
 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο Aνοιχτό Hλεκτρονικό  Διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 321.085,60 €, 

(ΜΕ Φ.Π.Α)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 224.759,92 € 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ (ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ) 
96.325,68€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 258.940,00 € 

ΦΠΑ (24%) 62.145,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 321.085,60 € 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την 

οικονομική προσφορά. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) 

μήνες(συμπεριλαμβανομένου της 6-μηνης δοκιμαστικής 

λειτουργίας) από την ημερομηνία υπογραφής της με τους όρους και 

προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική 

έκθεση που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό δαπάνης 258.940€ (χωρίς 

ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 321.085,60 € 

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

με Συστημικό Αριθμό : 104887 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΧΟ8Ω6Ζ-62Ν



του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών 

15/01/2021 και ώρα 12:00:00πμ και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών την 25/02/2020 και ώρα 14:00μμ.  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 

η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
Οι ως άνω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται 

για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην 

διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού.  

 

Για τη δυνατότητα συμμετοχής στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και  

β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα 

διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις 
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/ και www.promitheus.gov.gr.  

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.   

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

   Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και την παραλαβή της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας- κ. 
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΧΑΙΔΩ (τηλ. 26430-22224 , FAX  26430-22224) καθημερινά 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Βόνιτσα  15/01/2021                                                                                                          

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας    

     

 
                                                                                                                          

Γεώργιος-Θεόδωρος Αποστολάκης       
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