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Κύθνος , 19 / 06 / 2019
Αρ. Πρωτ. 1272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ
Δήμου Κύθνου για το έτος 2019 -
2020

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ

Ο Δήμος Κύθνου , διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ.117 του ν. 4412/20116 με
κριτήριο την οικονομικότερη (χαμηλότερη) προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου για τις  εργασίες
«Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Κύθνου για το έτος 2019 - 2020» προϋπολογισμού
49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τα τεύχη
της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 10 (άρθρο 96 του ν.4412/2016) - Όνομα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει

τη σύμβαση - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο φορέας που θα συνάψει τη σύμβαση είναι ο Δήμος Κύθνου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Κύθνου ,
στην Χώρα Κύθνου , Τ.Κ. 84006 , ν. Κύθνος , στις 02 – 07 - 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 10:00 π.μ. της ημέρας του διαγωνισμού και μέχρι
την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα έως την ώρα 2:00μ.μ σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής.
Η επανάληψη του διαγωνισμού εφόσον προβεί άγονος, ορίζεται την 09 – 07 - 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. του έτους 2019.
Αν δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος και ο διαγωνισμός αποβεί άγονος η αναθέτουσα αρχή με
ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της(σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016), μετά από γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, ματαιώνει την παρούσα διαδικασία.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κύθνου στο τηλ. 22813-61107 , Φαξ : 22810-31474 κ. Ν.Μήλας . Επίσης
θα αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κύθνου
(http://www.kythnos.gr.). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
παραπάνω Δ/νση.

ΑΡΘΡΟ 20 - Σύστημα διαγωνισμού - Προϋπολογισμός
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 117 και 327 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός
της εργασίας ανέρχεται σε 49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμμετοχή στο διαγωνισμό - Τεχνικές Προδιαγραφές
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν τα προσόντα που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι Διαγωνιζόμενοι , στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Αντικείμενο της σύμβασης
Το αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με τη σύμβαση, είναι η Εργασίες λειτουργίας
ΧΥΤΑ Δήμου Κύθνου για το έτος 2019 - 2020 στα όρια ευθύνης του Δήμου. Σκοπός του έργου
είναι η ορθολογική διαχείριση και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής και του σταθμού
μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών της Ν. Κύθνου, ο οποίος δέχεται τα στερεά απόβλητα της
περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου, με την διαδικασία της υγειονομικής ταφής και τα ανακυκλώσιμα
υλικά του Δήμου με την χρήση απορριμματοκιβωτίων .
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φόρτωση των ανακυκλώσιμων στα
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απορριμματοκιβωτια και την συμπίεση τους με κατάλληλο μηχάνημα τύπου JCB.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκε το
2010 στο νησί.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί ευθύνη του Δήμου.
Με την παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ορθή
λειτουργία του ΧΥΤΑ και του ΣΜΑΥ , για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Αναλυτικά, το αντικείμενο και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας, διέπονται από τις διατάξεις :
1. Τον Ν. 2690/1999 περί «Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας»
2. Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/2007.
3. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί Δημόσιου Λογιστικού.
4. Του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας».
5. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −

Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού

Οικονομικών.
7. Του υπ’ αριθμ. ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Επίσης κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ο Αστικός
Κώδικας.

ΑΡΘΡΟ 6ο - Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» και των
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 .
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται συνολικά σε 49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. H αντίστοιχη πίστωση ποσού 38.874,00 € έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2019 με
κωδικό 20.6262.0011 και το υπόλοιπο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται ως εξής:
 Συμφωνητικό
 Διακήρυξη Δημάρχου
 Προσφορά αναδόχου
 Τεχνική Έκθεση

ΑΡΘΡΟ 8ο - Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού
Στους ενδιαφερομένους διαγωνιζόμενους ή σε εκπροσώπους αυτών θα διατεθεί από τον Δήμο Κύθνου
, (διεύθυνση πλατεία Χώρα Κύθνου 84006 Ν. Κύθνου , τηλ. 22813-61107 κ. Ν.Μήλα) πλήρης σειρά της
τευχών δημοπράτησης, αποτελούμενη από τα ακόλουθα:
 Τεχνική Έκθεση
 Διακήρυξη Διαγωνισμού
 Περίληψη Διακήρυξης
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης τα παραπάνω στοιχεία θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όλα τα τεύχη οι
διαγωνιζόμενοι θα τα παραλαμβάνουν με δικιά τους φροντίδα και ευθύνη.
Σε περίπτωση που θα ζητηθούν τα τεύχη δημοπράτησης από εταιρείες ταχυμεταφοράς (Courier), ο
Δήμος Κύθνου μπορεί να τα χορηγεί αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη ή όχι παραλαβή
αυτών από τους ενδιαφερόμενους.
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ΑΡΘΡΟ 9ο (άρθρο 93 του ν.4412/2016) - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Ο φάκελος προσφοράς ( προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει , επί ποινή αποκλεισμού , τα
ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού , να περιέχει:
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας. Στο ΤΕΥΔ
που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) , καθώς και
ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς , σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι της εργασίας θα υποβάλουν το
έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη παρούσα. Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται
υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 10ο (άρθρο 92 ν. 4412/2016) - Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο
προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους

μέχρι την 10:00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών και έναρξης του συνοπτικού
διαγωνισμού, την Τρίτη 02 - 07 - 2019. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι προσφορές θα
πρέπει να κατατίθενται στην υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού έως την 01 - 07 -
2019 και ώρα 2:00μ.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό, λαμβάνουν
αριθμό πρωτοκόλλου και αύξοντα αριθμό.

 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει το φάκελο των δικαιολογητικών καθώς και
σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς, σφραγισμένης και υπογεγραμμένης με το
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν επί του προϋπολογισμού της μελέτης (49.550,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με την προσφερόμενη τιμή δαπάνης των εργασιών.

Οι φάκελοι θα αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο των εργασιών, την επωνυμία του
προσφέροντος καθώς και στοιχεία όπως δ/νση, τηλέφωνα κ.τ.λ. και τον αρ. πρωτ. της εν λόγω
διακήρυξης.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει επιπλέον εξωτερικά «Φάκελος οικονομικής
προσφοράς». Μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών πρέπει να υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής του προσφέροντας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό προσφοράς δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Την 10.00 π.μ. της Τρίτης 02 – 07 -2019 κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών από τον
πρόεδρο της επιτροπής και γράφεται στα πρακτικά.
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η παραλαβή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας
του διαγωνισμού, εκτός αν η παράδοση των προσφορών άρχισε προ της ώρας λήξης αποδοχής των
προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και
αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά παράδοσης και γράφονται στο
πρακτικό τα δικαιολογητικά παρουσία των διαγωνιζομένων. Ο εσωτερικός φάκελος της οικονομικής
προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται πάνω σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του
εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής
των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια σε μια συνεδρίαση με την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της
οικονομικής προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική και οικονομική προσφορά ανά
φύλλο.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές και των υποβληθέντων δικαιολογητικών τους, ελέγχει
την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, προβαίνει σε αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών και σε ανακοίνωση των προσφερομένων τιμών και συντάσσει σχετικό πρακτικό
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ,
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του
διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Συντάσσεται το πρακτικό του διαγωνισμού και η επιτροπή γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο και την
υπογραφή της σύμβασης, σε αυτόν τον προσφέροντα που έδωσε την οικονομικότερη προσφορά.
Οι προσφορές αυτές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
μονογράφονται κατά τη διενέργεια του από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Έπειτα ακολουθείται η σχετική
νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τη Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Κύθνου.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Ισχύς της προσφοράς - Κρατήσεις
Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης επί του
προϋπολογισμού της μελέτης (49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και  η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση για χρονικό διάστημα
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τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο,
ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου εξοφλημένα τα τιμολόγια των
εφημερίδων.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ , όπως
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας , μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επομένης παραγράφου ,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , το τυποποιημένο
έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι οροί και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα της παρούσας , κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών , κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά την σύναψη της σύμβασης της
παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών , θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά , όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Για την απόδειξη της μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου)
ή , ελλείψει αυτού , ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις.
β. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας ,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα , όσον αφόρα στην
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα.



ΑΔΑ: ΨΨΡΦΩΛ9-ΘΙΞ



6

(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εργασίας
σε αυτήν.
γ. αν το κράτος – μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ,. (α) και (β) τέτοιους είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις  , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή , στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,
συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν , όπου κρίνεται αναγκαίο , επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
Αν διαπιστωθεί με οποιανδήποτε τρόπο ότι , στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά , η προσφορά του διαγωνιζομένου απορρίπτεται.
δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο , προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολών
, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα , με περίπτωση Α.Ε. , κλπ. , ανάλογα την νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση του , όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών , το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος , δικαίωμα υπογραφής κλπ.) τυχόν τρίτοι , στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης , καθώς και η θητεία του/των ή και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου
εκπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Ματαίωση του Διαγωνισμού (άρθρο 106 του ν.4412/2016)
Ο Δήμος Κύθνου αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.4412/2016
και τα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Ενστάσεις - Πρακτικό διεξαγωγής Διαγωνισμού(άρθρο 100 και 127 του
ν.4412/2016)

Κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται ενστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν. Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 και 127 του Ν.4412/2016 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 τουν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
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το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά
από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν
κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν καθώς και οι εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής επί αυτών
(μαζί με το οικείο πρακτικό) υποβάλλονται στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κύθνου , η οποία
αποφαίνεται αλλά και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης(άρθρο 72 ν.4412/2016)
Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, ίση προς το πέντε τοις εκατό (5%) του προσφερόμενου ποσού του
συμφωνητικού χωρίς Φ.Π.Α., με μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας,
Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την λήξη του χρόνου της σύμβασης και την
εξόφληση του χρηματικού εντάλματος από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύει για τουλάχιστον ένα έτος (χρόνος
σύμβασης), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα επιστραφεί στον ανάδοχο με εντολή
της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος από την ταμειακή υπηρεσία
του Δήμου .

ΑΡΘΡΟ 19ο - Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών-Υπογραφή σύμβασης(άρθρο 103
ν.4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,
των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A'
74) όλων των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της διακήρυξης, Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και,
με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,
εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
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ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Ο Δήμος Κύθνου θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο την εγκριτική απόφαση της ανάθεσης προσκαλώντας
τον να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή της
σύμβασης.
Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει:
1) Άδεια χειρισμού του μηχανήματος, σύμβαση με το χειριστή και φορέας ασφάλισης
2) Πτυχίο του υπεύθυνου Μηχανικού, σύμβαση πρόσληψης και φορέα ασφάλισης αυτού
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για υπογραφή μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την λήψη της πρόσκλησης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ. Στη συνέχεια καλείται ο
επόμενος σε σειρά μειοδότης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου
2 του άρθρου 106.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Ποινικές Ρήτρες (άρθρο 218 ν.4412/2016).
Σε περίπτωση που με ευθύνη του αναδόχου δεν θα υλοποιηθεί η σύμβαση μέσα στις προθεσμίες που
ορίζονται στη παρούσα, ο ανάδοχος υπόκειται στις παρακάτω ποινικές ρήτρες οι οποίες αφαιρούνται
/συμψηφίζονται από/με την αμοιβή του αναδόχου:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
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ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 21ο - Διάρκεια σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι ένα έτος με την υποχρέωση περαίωσης της Λειτουργία του
χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης
ανακυκλώσιμων υλικών της Νήσου Κύθνου από την ημερομηνίας υπογραφής του
συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο - Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση όλων των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα
συσταθεί με απόφαση του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση (π.χ. έλεγχος
ορθότητας λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του ΣΜΑΥ , έλεγχος -έγκριση ημερολογίων εργασιών, έλεγχος
συντήρησης οχημάτων κλπ) Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της ως
άνω επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει
τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον πιο πρόσφορο για τις
ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.
Επειδή η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, η Τεχνική Υπηρεσία με
απόφασή της θα ορίσει έναν επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Στην ίδια
απόφαση θα οριστούν υπάλληλοι στους οποίους θα ανατεθούν επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης(παρ. 2 άρθρο 216 του ν.4412/2016).
Πρέπει επίσης να τηρείται από το ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφεται η τμηματική
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης (παρ. 4 άρθρο 216 του ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 23ο - Καταβολή της αξίας
Η καταβολή της αξίας της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των εργασιών από την
αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το Ν.4412/2016, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. Κύθνου , την έκδοση του
αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο και των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ των
οποίων θα είναι και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, για την πιστή
τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος το
οποίο θα εκδοθεί από τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 25ο - Συνολικός προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε συνολικά 49.550,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 (Κ.Α.
20.6262.0011).

ΑΡΘΡΟ 26ο - Εγκρίσεις
Η αριθ. 20 / 2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της εργασίας με Συνοπτικό Διαγωνισμό και με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές, καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης και διατέθηκε η
απαιτούμενη πίστωση για την εν λόγω εργασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ



ΑΔΑ: ΨΨΡΦΩΛ9-ΘΙΞ


		2019-06-19T12:38:19+0300
	Athens




