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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Πράξη:
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός 
προσχεδίων με θέμα «Ανάπλαση παραλιακού 
μετώπου  Βόνιτσας »

Πηγή
 Χρηματοδότησης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει , πανελλήνιο δημόσιο , 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου  
Βόνιτσας », σύμφωνα με την αρ . πρωτ . οικ . 26804/16-6-2011 
απόφαση Υ .Π .Ε .ΚΑ και τις διατάξεις του Ν .4412/2016.

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Κωδικός NUTS: EL 631.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Βόνιτσα του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Κωδικοί CPV: 71200000-0 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 
                                                     
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Βόνιτσας 
στον Αμβρακικό κόλπο.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης-λύσης, από 
λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να 
αναβαθμιστεί το παραλιακό μέτωπο. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας λειτουργικός 
δημόσιος χώρος που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό 
τοπίο), να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, να διατηρεί παράλληλα και να προβάλει τη 
συλλογική μνήμη, καθώς και να εμπλουτίζει και να προστατεύει το υφιστάμενο πράσινο.

Στο ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τα παρακάτω χρηµατικά 

βραβεία: 

1ο βραβείο   5.280€ ,2ο βραβείο  3.872 € και 3ο βραβείο 2581 €

ΑΔΑ: ΡΒΜΩΩ6Ζ-ΔΓΒ
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Τρόπος απονομής των βραβείων: Αξιολόγηση από πενταμελή Κριτική Επιτροπή.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/02/2022,  ώρα 08:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/04/2022,  ώρα 15:00

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.aktiovonitsa.gov.gr. 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης :Έως και 
15/03/2022 ημέρα Τρίτη.

Τόπος κατάθεσης των Προτάσεων: ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Βόνιτσας »
Ταχυδρομική Δ/νση: Δημαρχείο Άκτιου Βόνιτσας, Επ. Δεληγιώργη Βόνιτσα, ΤΚ 300 02, 
Υπεύθυνος υπάλληλος: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ , τηλ. 26430 22289, 
Τηλεομοιοτυπία:2643022289
 Ηλεκτρ. Δ/νση: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr

Χρηματοδότηση έργου:  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Πράσινου.
 Η συνολική δημόσια  και επιλέξιμη δαπάνη  ανέρχεται στο σύνολο του 
προϋπολογισμού δηλαδή 16.733€ .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από  το  
Νόµο  οριζόµενη  άδεια  άσκησης  επαγγελµατικής  δραστηριότητας  αρχιτέκτονα 
µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3 της µε αρ. πρωτ. Οικ. 
26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» 
(ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011).

Βόνιτσα  22/02/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

http://www.aktiovonitsa.gov.gr/
mailto:dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΡΒΜΩΩ6Ζ-ΔΓΒ
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