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∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Ανεζύρη
Τηλ. 2132022340-5. FAX: 2132022343

Πειραιάς, 28

Νοεµβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:56057

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 14 ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00µ. στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων - Εκµισθώσεων – Εκποιήσεων θα
γίνει φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την παράδοση εκποίηση του συνόλου των χαρακτηρισµένων ως εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) τα οποία εγκαταλείπονται σε δρόµους κλπ κοινόχρηστους ή
ιδιωτικούς χώρους του ∆ήµου Πειραιά. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81.
Η παράδοση των Ο.Τ.Κ.Ζ. θα γίνεται σε εγκεκριµένη εταιρεία συλλογής και
αποσυναρµολόγησης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής- µέλος του επίσηµου δικτύου
της Ε.∆.Ο.Ε. από διάφορα σηµεία εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά, µε τελικό
σκοπό την ανακύκλωσή τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες – κέντρα
επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., έχουν την
έδρα της επιχείρησής τους ή/και σηµεία συλλογής εντός του Νοµού Αττικής και
µπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων
που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη,
προσκοµίζοντας εγγυητική
επιστολή συµµετοχής ποσού 2.600€ , η οποία θα ισχύει για 120 τουλάχιστον
ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού καθώς και οποιοδήποτε
άλλο
δικαιολογητικό έγγραφο αναφέρεται στα σχετικά άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη Γραµµατέα της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών κα Ελένη Ανεζύρη (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ.,
τηλ. 213- 2022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο
διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου (www.pireasnet.gr)
∆ηµοσιεύεται στον τύπο, σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου
400 €) θα βαρύνουν το πλειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση, τα έξοδα
δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ∆ήµο.
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