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    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων 
(μηχανήματα, κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου) και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 
οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, με τους ίδιους  όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αρ. 
124/2021(ΑΔΑ:ΩΖΨΧΩ63-32Ν) Απόφασή της και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 243/2021(ΑΔΑ : 677ΨΩ63-74Σ) 
Απόφασης της ιδίας.
Η  Επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη , στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Αγίου Δημητρίου 55, 2ος όροφος), με ώρα έναρξης την 
10:00 π.μ. και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ..
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα με την παρούσα, έχουν την έδρα της επιχείρησής 
τους εντός του Νομού Αττικής και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων 
που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών αποδεικνύεται σαφέστατα από την εγγραφή στο 
αντίστοιχο επιμελητήριο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 
Α. Για μηχανήματα, scrap μετάλλου κλπ σιδηρικά 0,17€ ανά κιλό
Β. Για κάδους πλαστικούς κλπ πλαστικά αντικείμενα 0,07€ ανά κιλό
Γ. Για συσσωρευτές οχημάτων/μηχανημάτων 0,65€ ανά κιλό
Χρονική διάρκεια μίσθωσης: Η μίσθωση ορίζεται για τρία (3) έτη από την υπογραφή της συμβάσεως, με δικαίωμα 
επέκτασης για ένα (1) έτος ακόμη εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 
της με αρ. 124/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑ : ΩΖΨΧΩ63-32Ν).
Πληροφορίες για τη Δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Αγίου Δημητρίου 321, , τηλ. Επικοινωνίας: 210-9811328).
Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους ίδιους όρους Διακήρυξης όπως αυτοί αναλυτικά 
περιγράφονται στη με αρ. 124/2021 (ΑΔΑ : ΩΖΨΧΩ63-32Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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