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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 27 Απριλίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου
(Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Μισθώσεων - Εκµισθώσεων – Εκποιήσεων θα πραγµατοποιηθεί πλειοδοτική φανερή και
προφορική δηµοπρασία για την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) κυριότητας ∆ήµου
Πειραιά, που φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά
και στην αποθήκη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού
Ρετσίνα 45, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει οποιοσδήποτε, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε
την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου Πειραιά και το οποίο αποδεικνύεται µε
βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή
συµµετοχής ποσού ίσου µε το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς του εκποιούµενου άχρηστου υλικού (scrap).
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, 8ος όρ., τηλ. 2104194330,
2104194340).
Λεπτοµερής διακήρυξη τοιχοκολλήθηκε στο χώρο δηµοσιεύσεων του κεντρικού
∆ηµαρχείου και είναι διαθέσιµη κι από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον πλειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση,
τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ∆ήµο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
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Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου):
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµ Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γεν Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
2. Γραφείο ∆ηµάρχου (Προέδρου Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών µισθώσεωνεκµισθώσεων-εκποιήσεων)
3. Μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών µισθώσεων-εκµισθώσεων-εκποιήσεων
(κ.κ. Γαιτανάρο και Μελά)
Κοινοποιείται (µε e-mail από τη Γραµµατέα της Επιτροπής):Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο
Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, ∆ιεύθυνση Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης

