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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για τη συλλογή απορρύπανση και 
οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης για τη διετία 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
μεγαλύτερη προσφορά ανά όχημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 116/2004 και Π.Δ. 270/1981 και 
τους όρους που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 29/2018 απόφασή της.

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Βάρναλη 76-78- 1ος όροφος), ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων του
Δήμου, στις 15 Μαρτίου 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ..

 Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής:

1. για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 120,00 € (εκατόν είκοσι 
ευρώ) ανά όχημα

2. για Ι.Χ. αυτοκίνητα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 80,00 € (ογδόντα ευρώ) ανά όχημα.

 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα στο Τέλος Ζωής 
του) που είναι επίσημα μέλη του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), που 
μπορούν να εγγυηθούν την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής (αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, τρίμηνης διάρκειας, ορίζεται σε 1/10 του ορίου της πρώτης προσφοράς 
(το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του προϋπολογιζόμενου ελάχιστου αριθμού περισυλλεγόμενων 
οχημάτων κατά τη διάρκεια ενός έτους) ήτοι το ποσό των 176,00 € (εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ).

Λεπτομερής διακήρυξη τοιχοκολλήθηκε στο χώρο δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στα
δημοσιότερα μέρη του Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες, ημέρες  και ώρες στους αρμόδιους υπαλλήλους 
κ.κ. Λαναρά Αλέξανδρο (τηλ.: 210-5021300) και Κακαλιά Ευστράτιο (τηλ.: .213-2024486) και σε 
ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης www.  petroupoli  .  gov  .  gr  .   
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