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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 
     Ο  ∆ήµαρχος  Παλαιού  Φαλήρου  ∆. Χατζηδάκης διακηρύσσει ότι: 
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η συλλογή και διάθεση των 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου µας µε τους κατωτέρω όρους: 

Ο πλειδότης είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα από το σηµείο 
που θα του υποδείξει ο εκπρόσωπος του ∆ήµου και να το παραδώσει σε εγκεκριµένο σύστηµα 
συλλογής ΟΤΚΖ (αναλυτικά βλ. άρθρο 4 των όρων της διακήρυξης). 

Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ∆ήµος έναντι του ιδιόκτητου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζηµία 
ήθελε προκύψει στο όχηµα κατά την αποκοµιδή – µεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός 
αναφεροµένων τα παρακάτω: ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός ή 
θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζηµίες ή απώλειες εξαρτηµάτων του κατά τη διάρκεια 
της παραµονής του στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου ή της αναδόχου εταιρείας. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται διετής, αρχόµενη από την υπογραφή της µισθωτικής 
συµβάσεως. 

Ελάχιστον όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται: α) για επιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. το ποσό των 
120,00€ ανά όχηµα και β) για οχήµατα άνω των 3,5 τόνων το ποσό των 200,00€ ανά όχηµα. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει: α)να µην είναι από οποιαδήποτε αιτία 
οφειλέτης του ∆ήµου, β) να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ή ταµείου παρακαταθηκών και 
δανείων ποσού 2.400,00€ για τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, γ) να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή, δ) να καταθέσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και ε) να καταθέσει απόσπασµα 
ποινικού µητρώου. Για επιπρόσθετα δικαιολογητικά βλ. άρθρο 7 των όρων της διακήρυξης. 
  Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείµενο των όρων δηµοπρασίας παρέχονται στο 
Γραφείο Εγκαταλειµµένων Οχηµάτων (αρµόδια υπάλληλος κα. Σερδινιάρη, τηλ. 2132020266) µέχρι 
και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας της ∆ηµοπρασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
9:00 έως 13:00, καθώς επίσης η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
www.palaiofaliro.gr . Η παρούσα επίσης θα δηµοσιευθεί στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες: ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 15η Μαΐου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 στο 
∆ηµαρχιακό κατάστηµα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος), 3ος όροφος, από την Οικονοµικής Επιτροπή. 
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