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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τέλους Κύκλου Ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ)» έτους 2022
Σχετικό CPV : 50118110 - 9

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων",
β) το Π.Δ. 116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του συνόλου των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την
παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.
116/2004 και για διάστημα ενός έτους.
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 219/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Α.Δ.Α.ΨΓΡ8ΩΛΩ-ΓΨ4, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορυδαλλού (Γρ.Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη, αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 26/7/2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και λήξη την 11:30 π.μ.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο των πρώτων προσφορών ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:
 για φορτηγά έως 3,5 τόνων (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 120,00 € ανά τεμάχιο,
 για Ι.Χ. αυτοκίνητα (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € ανά τεμάχιο.
Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας
της Δημοπρασίας.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται και για τις δυο κατηγορίες εκποιούμενων οχημάτων ξεχωριστά αλλά
και αθροιστικά, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού τυχόν επιμέρους προσφορές.
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Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι
επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση
των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου
ορίου πρώτης προσφοράς (100,00 € για τα Ι.Χ. και 120,00 € για τα Ι.Χ.Φ.) επί 65 (υπολογίσθηκε ότι το
πρώτο έτος θα συλλεχθούν περίπου 65 οχήματα εκ των οποίων 5 φορτηγά και 60 επιβατικά δηλαδή 10%
x (60 x 100 + 5 x 120) = 10% x 6.600 €, η οποία καθορίζεται σε # 660,00 € #. Χρόνος ισχύος εγγύησης
συμμετοχής τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας – Δημαρχείο Κορυδαλλού Γρηγ. Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη, Ισόγειο - γραφείο 11,
πληροφορίες: Δόξα Βασιλειάδου τηλέφωνα επικοινωνίας 210.4990575 & 210.4990480 μέχρι και την
προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗΣ
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