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Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας 
 Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021» συνολικού προϋπολογισμού 27.700,00 € 

συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό και με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α/147) και ειδικότερα το άρθρο 117 (συνοπτικός διαγωνισμός). 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου- Ισόγειο), στις 01-03-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

  
Η διακήρυξη, η περίληψη της καθώς και η μελέτη να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.aktiovonitsa.gov.gr) 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη) στην ταχ. δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Ακτίου -
Βόνιτσας, Τ.Κ. 30002 Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυτή τη περίπτωση ο Διαγωνιζόμενος ευθύνεται για το 
περιεχόμενο του φακέλου και τον χρόνο που θα περιέλθει η προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ακτίου – 
Βόνιτσας και η προσφορά ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχει παραληφθεί εντός της προβλεπόμενης 
ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών. 
Οι προσφορές, που θα φτάσουν ή θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας μετά την 
προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
συνέχεια της διαδικασίας. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/2016). 
 
 
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 (τηλ. 
26430-29003/, FAX  26430-29003) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας . 
 
 

Βόνιτσα      17-02-2021 
 

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας    
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