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             Αρ. Πρωτ. :  34709 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου διακηρύσσει ότι:   

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η συλλογή και διάθεση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου μας με τους κατωτέρω όρους:  

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από το σημείο 

που θα του υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Τα οχήματα 

παραδίδονται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (αναλυτικά βλ. άρθρο 4 των όρων της διακήρυξης).  

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι ιδιοκτήτου 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 αυτού κατά την διάρκεια της παραμονής του στον χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου ή της αναδόχου εταιρείας. 

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

με δυνατότητα παράτασης ένα χρόνο. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται: α) για επιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ το ποσό των 175,00€ 

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 Δανείων ύψους 2.400€, για την 

σωστή τήρηση των όρων της δημοπρασίας, δ) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο 

συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, ε) Υπεύθυνη Δήλωση 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 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ1ΜΝΩΞΕ-2Ν8, 

καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.palaiofaliro.gr. Η παρούσα επίσης θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 12η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Π.Φαλήρου, από την αρμόδια Επιτροπή . 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
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