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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για  τη  σύναψη  σύμβασης  περισυλλογής  και  εκποίησης  του  συνόλου  των  εγκαταλελειμμένων

οχημάτων εντός  των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων και  την μεταφορά τους  σε  εγκεκριμένο σύστημα

εναλλακτικής  διαχείρισης  συλλογής  οχημάτων  τέλους  κύκλου  ζωης  (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  και  εταιρείας

επεξεργασίας & ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε Ε 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής

και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων

και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συλλογής οχημάτων τέλους

κύκλου ζωης (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και εταιρείας επεξεργασίας & ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του

δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., έναντι ανταλλάγματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  10/05/2021, ημέρα Δευτέρα &  ώρα έναρξης 11π.μ.  και  ώρα λήξης

12π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους στην αίθουσα του 5ου ορόφου,

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη προσέλευση θα επαναληφθεί  την 20

Μαίου 2021, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και τόπο. 

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που

ανέρχεται στο ποσό ίσο προς ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς

της  διακήρυξης  και  θα  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση γραμματίου  σύστασης  παρακαταθήκης του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης (76/2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6Ν9ΝΩΗΑ-

5ΧΕ)  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  της  Δ/νσης  Προσόδων  του  Δήμου  Χαλκιδέων,  προσερχόμενοι  κατά  της

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο 2ο όροφο.

Αρμόδιος υπάλληλος :Μπαλάνος Σταμάτιος, στα τηλ. 2221-55140/ 55145                                          

E- mail : stamatis.balanos@dchalkideon.gr

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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