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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

 

 
 

Διακηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για τη 

διενέργεια της υπηρεσίας «φόρτωσης και μεταφοράς όλου του εναπομείναντος όγκου των 

απορριμμάτων έως την εκκαθάριση του χώρου, από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της 

θαλάσσιας μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Άρτας, προς εξυγίανση του 

χώρου» του Δήμου Μεγανησίου έτους 2019, προϋπολογισμού 73.200,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά,  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα, 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών, στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στη Τ.Κ Κατωμερίου, Μεγανήσι, Τ.Κ. 31083, 
Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, στο Μεγανήσι Λευκάδας. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ 
Οδός: Τ.Κ. ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ 
Ταχ.Κωδ.: 31083 
Τηλ.: 26453 61300, 26453 61322 

Telefax: 26453 61319 
E-mail:contact@1419.syzefxis.gov.gr 
Ιστοσελίδα:www.meganisi.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.meganisi.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπούρα Βασιλική. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
3. Εγγύηση συμμετοχής:Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
4. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τ.Κ 31083 - Μεγανήσι Λευκάδας 

Τηλ: 2645361322  Fax: 2645361319                                     
e-mail:boura.vasiliki@1419.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορίες: κα Μπούρα Βασιλική 
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5. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.meganisi.gov.gr 
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