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Σαλαμίνα  21-5-2021 
Αριθμ.Πρωτ.-6677- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
       πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τις : 

«εργασίες συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών 

(τηγανέλαιων)». 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81και το θεσμικό πλαίσιο της ισχύουσας 

διακήρυξης 
με προφορικές πλειοδοτικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το 

ποσό της οποίας ανέρχεται στα 0,40 €  (σαράντα λεπτά)  ανά κιλό μαγειρικών ελαίων και λιπών. 
 

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 81/2021  απόφ. Οικονομ. Επιτροπής. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 στις 6-5-2021 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις  11.15 

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

Η δημοπρασία αφορά στην εκποίηση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών που συλλέγει ο 
Δήμος Σαλαμίνας στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο πλειοδοτών θα τοποθετήσει κάδους συλλογής μαγειρικών ελαίων και λιπών και θα παραλαμβάνει με 
δικά του μέσα τις εκποιούμενες ποσότητες από τα κάτωθι σημεία: 
Α) Δημόσια Σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) που ανήκουν στο Δήμο Σαλαμίνας. 
Β) Κοινότητες Αμπελακίων, Σεληνίων, Αιαντείου, Σαλαμίνας 
Γ) Δημαρχείο 
Δ) Πράσινα Σημεία 
Η παραλαβή θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου (e-mail), από την 
αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δήμο Σαλαμίνας.  
 

        Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε 2% επί της εκποιούμενης αξίας όπως αναλύεται στο 

άρθρο 4 της παρούσης. Η ελάχιστη τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€. 

 

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 

    Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 

Δ/νση Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Καθαριότητος στον 2
ο
 όροφο από την αρμόδια υπάλληλο κ. 

Σοφρά Σοφία. Τηλέφωνο για  πληροφορίες: 213 2027433,  email: dο@dsalaminas.gr 
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