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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθµ. Πρωτ.:         12564

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή,  προφορική,  πλειοδοτική  δηµοπρασία  για  την σύναψη  σύµβασης  Συλλογής  και
εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των  διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Κορινθίων,  µε εταιρεία  επεξεργασίας  και ανακύκλωσης  οχηµάτων-επίσηµο µέλος του δικτύου της
Ε.∆.Ο.Ε.,  σύµφωνα  µε  :  α)  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  270/81(Α'  77), β)   τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.
3852/2010   γ)  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  116/2004 (Α’ 81),  δ)  την  υπ '  αριθµ.  9/60/2020 Απόφαση  του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  καθώς  και  ε)  την  υπ '  αριθµ.  22/191/2020 Απόφαση  της
Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της εν λόγω δηµοπρασίας. 

Η  δηµοπρασία  αφορά  στην  επιλογή  εταιρίας  η  οποία  θα  περισυλλέγει,  µε  δικά  της  µέσα  (γερανούς),  τα
οχήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο ∆ήµο Κορινθίων και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις
της για επεξεργασία ανακύκλωσης. 

Η δηµοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
270/1981, στις   25 Μαΐου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 - 09:30, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Κορίνθου
(αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32, Κόρινθος) ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου.

Η δηµοπρασία αφορά τρεις κατηγορίες οχηµάτων.  Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία
οχηµάτων,  ορίζεται  ως  εξής:  1). για  φορτηγά  και  γενικότερα  βαρέα  οχήµατα:  55,00€ ανά  τεµάχιο,  2).  για
αυτοκίνητα Ι.Χ.: 30,00 € ανά τεµάχιο, και 3). για δίκυκλα κάθε είδους: 15,00€ ανά τεµάχιο. 

Προσφορές  υποβάλλονται  ξεχωριστά  για  κάθε  µία  από  τις  παραπάνω  τρεις  κατηγορίες.  Προσφορές
µικρότερες  του  παραπάνω  ποσού  για  κάθε  κατηγορία  δεν  θα  γίνουν  αποδεκτές  από  την  Επιτροπή
∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας.  

Η επιθυµητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Κορινθίων και της εταιρίας είναι  ένα (1)
έτος, από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν
και εφόσον το επιθυµούν αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρίες – κέντρα επεξεργασίας οχηµάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.
που είναι επίσηµα  µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. και µπορούν να  εγγυηθούν  την άριστη εκτέλεση
όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.

Για  την  συµµετοχή  στην  δηµοπρασία  απαιτείται  η  κατάθεση  στηv  Επιτρoπή  ∆ηµοπρασίας,  µεταξύ
άλλων,  Εγγυητικής επιστoλής συµµετοχής, πoσoύ  300,00 €. Επίσης απαιτείται  η  παρουσία  αξιόχρεο  υ
εγγυητή (ιδιοκτήτη,  νοµέα  και  κατόχου  ακινήτου,  που  θα  αποδεικνύεται  από    Π  ιστοποιητικό  ιδιοκτησίας
Υποθηκοφυλακείου,    που   θα  κατα  τεθεί    στην    Ε  πιτροπή  δηµοπρασίας  την  ηµέρα  και  ώρα  διενέργειας  της
δηµοπρασίας), ο οποίος θα υπογράψει τα  Πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος έτσι αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος µε την συµβαλλόµενη εταιρία,  για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Πληροφορίες για την δηµοπρασία και τεύχη Αναλυτικής ∆ικήρυξης,  παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες  από  την  Γραµµατεία  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου,  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Κορίνθου,  στην
διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ.Κότσαλου  Βενετία,  Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099,
61021.
 

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΌΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΧΤΞΩΛ7-ΧΩ2
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