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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω
δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος
2019 - 2020 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμος Κύθνου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικότερη

(χαμηλότερη) προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου για τις  εργασίες «Δαπάνες συλλογής και

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω δημοσίων

συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2019 - 2020 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τα τεύχη

της μελέτης.

Η διάρκεια της σύμβασης των εργασιών είναι ένας χρόνος από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο

παρόν διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν

έως και σήμερα. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου (Χώρα Κύθνου, Τ.Κ. 84006) την Τρίτη 02

Ιουλίου του έτους 2019 , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επανάληψη του διαγωνισμού εφόσον προβεί άγονος, ορίζεται την Τρίτη 09 Ιουλίου του έτους

2019.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 11:30

π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή , η 12:00 μ.

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.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο

Κύθνου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μήλας Νικόλαος τηλ.: 2281361107, FAX :2281031474.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού

δηλαδή έως 01/07/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΓΑΡΔΕΡΗΣ

ΑΔΑ: ΩΡΓΚΩΛ9-ΠΥΙ
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