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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ηµαρχεύων Παλαιού Φαλήρου διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η συλλογή και διάθεση των
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου µας µε τους κατωτέρω όρους:
Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα από το σηµείο
που θα του υποδείξει ο εκπρόσωπος του ∆ήµου, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Αφού παραλάβει το
όχηµα να το παραδώσει σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ. (αναλυτικά βλ. άρθρο 4 των όρων της
διακήρυξης).
Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ∆ήµος έναντι του ιδιοκτήτου 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 την διάρκεια της παραµονής του στον χώρο
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου ή της αναδόχου εταιρείας.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται διετής, αρχόµενη από την υπογραφή της µισθωτικής συµβάσεως.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται: α) για επιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ το ποσό των 120,00€
ανά όχηµα. β) για οχήµατα άνω των 3,5 τόνων το ποσό των 200,00€ ανά όχηµα.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει: α) αποδεικτικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντα και του εγγυητή του, β) απόσπασµα ποινικού µητρώου, γ)
εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους 2.400€, για την
σωστή τήρηση των όρων της δηµοπρασίας, δ) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ότι ο
συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ήµο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθµιση και
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγγυητή, θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής, για αποδοχή ορισµού του ως αξιόχρεου µε τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ
του. Για επιπρόσθετα δικαιολογητικά βλ. άρθρο 7 των όρων της διακήρυξης.
Το πλήρες κείµενο των όρων δηµοπρασίας έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α: ΨΤΥΣΩΞΕ-79Ο
καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.palaiofaliro.gr. Η παρούσα επίσης θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και θα δηµοσιευτεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες. Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δηµοπρασία χορηγούνται από το
Γραφείο Εγκαταλελειµµένων Οχηµάτων (αρµόδιος υπάλληλος: κα Χατζηδάκη Ειρήνη, τηλ. 2109844057)
µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας της ∆ηµοπρασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
09:00-13:00.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Π.Φαλήρου, από την αρµόδια Επιτροπή .
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