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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ» Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ άνευ του 

ΦΠΑ, (74.400,00 € με Φ.Π.Α)». 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 

4412/16 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 18/01/2021 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ. 
 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης της 

αποδοχής των Προσφορών η 12:00 μ.μ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις), που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών, ήτοι της επεξεργασίας λυμάτων και 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.  
 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ 

ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ  (1.200,00 €) . 

ΑΔΑ: 6Β1ΓΩ6Ζ-1Ω8



 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις 
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/  

 
   Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

παραλαβή της διακήρυξης 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  08/01/2021 
Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας    

                            
 

               
Γεώργιος-Θεόδωρος Αποστολάκης       
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