ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ ) με
τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06
Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004
Τις υπ. αρ. 180/2020 & 89/2021 αποφάσεις Δ.Σ. Θήρας.
Την υπ. αρ. 252/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεχθούν από διάφορα
σημεία εντός των ορίων του Δήμου Θήρας, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.
116/2004 και καλούμε

τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε

προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης,
δηλαδή μέχρι και την 12/01/2022.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή
αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα
διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:30 έως και 11:30 τα δικαιολογητικά του άρθρ. 9.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
(εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ.), που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της
Ε.Ο.Δ.Ε., και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των
ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει Εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο
εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% της
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πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία οχήματος επί 100 (υπολογίσθηκε ότι θα
συλλεχθούν περίπου 100 οχήματα για χρονικό διάστημα ενός έτους), δηλαδή 455
ευρώ. Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της
σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης) ποσού ίσου με το
10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς για κάθε κατηγορία
οχήματος επί 100, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.
Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και
της εταιρείας είναι τα δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
Δήμου

Θήρας

(

Τηλέφωνο:

2286360185,

2286025847

Email

:

perivallon@thira.gov.gr).
Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας
(https://www.thira.gov.gr/egovernment/prokirixeis-proskliseis-ekdilosisendiaferontos/sinapsi-simbasis-ekpiisis-ton-egkataleleimmenon-ochimaton-telouskiklou-zois-(o.t.k.z-)-40000346.html).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

Την πλήρη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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