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O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81και το θεσμικό πλαίσιο της ισχύουσας 

διακήρυξης. 
Με κριτήριο ανάθεσης το  μικρότερο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό της οποίας καθορίζεται στο 

άρθρο 4 της  ισχύουσας διακήρυξης. 
 
       Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 82/2021  απόφ. Οικονομ. Επιτροπής. 

 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 στις 

6-5-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και από ώρας 12.00 μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι 

τις  12.15 μ. μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

 

      Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες - κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που 

είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν άδεια λειτουργίας και μπορούν να εγγυηθούν 

την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν καθημερινά, τις εργάσιμες ώρες και μέχρι τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, το αργότερο πριν τη δημοπρασία, να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στην Επιτροπή διενέργειας τα  δικαιολογητικά συμμετοχής 
(άρθρο 7 της ισχύουσας διακήρυξης)  επί ποινή αποκλεισμού : 

     Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής ποσού 
1.232,00 € (ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί της συνολικής εκτιμητέας αξίας 12.320,00 € σύμφωνα 
με εκτίμηση της Υπηρεσίας αφού πρόκειται να περισυλλεγούν περίπου ανά έτος: 

• 20 φορτηγά κάθε είδους αξίας 60,00 € / όχημα, σύνολο 1.200,00 € 
• 200 επιβατικά οχήματα αξίας 55,00 € / όχημα, σύνολο 11.000,00 € 
• 4 τρίκυκλα 30,00 € / όχημα, σύνολο 120,00 € ήτοι επί την 

εκτιμώμενη αξία εσόδων ενός (1) έτους . 

      Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από τη Δ/νση Περιβαλλοντος 

Πρασίνου & Καθαριότητας.  ΤΗΛ.2132027392 ή από την ιστοσελίδα Δήμος Σαλαμίνας  μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της Δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 

έως 14:00).        Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Αντώνης Μπούτσης. 
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