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Σηλ. 26913 62520
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ
Σηηο 17-07-2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ ζην Τεισλείν Αηγίνπ,
Κηίξην Ληκέλα,Χαξώλ 2,Αίγην ζα γίλεη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα λα
εθπνηεζνύλ ζε νκαδηθή εθπνίεζε γηα Ο.Τ.Κ.Ε. θαη δηάιπζε (όπνπ απηό αλαθέξεηαη) ηα
παξαθάησ νρήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηα αδήηεηα ησλ Τεισλείσλ θαη ηα θξαηηθά
απνζπξόκελα από ηελ θπθινθνξία κε ηηκή εθθίλεζεο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
δηαθήξπμε. Ο ηόπνο θύιαμεο ησλ δεκνπξαηνύκελσλ νρεκάησλ αλαγξάθεηαη ζην ηέινο
θάζε θαηάζηαζεο.
ΠΡΟΟΥΗ
ηιρ ηιμέρ εκποίηζηρ ηων οσημάηων ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο αναλογών Φ.Π.Α.
Ανακοινώνεηαι ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ όηι ζηο εξήρ ΔΕΝ θα γίνονηαι δεκηέρ
εκππόθεζμερ αιηήζειρ για παπάηαζη διακανονιζμού.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ

Γηα ηα πξνο Ο.Τ.Κ.Ε. (νρήκαηα ηέινπο θύθινπ δσήο) θαη δηάιπζε νρήκαηα ε
εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη 100 επξώ, νη δε πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο πξέπεη λα
δηαθέξνπλ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο ε κία από ηελ άιιε θαηά 10 επξώ ηνπιάρηζηνλ.
Ο ππνςήθηνο αγνξαζηήο πξέπεη λα θέξεη δεληίο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή
διαβαηήπιο θαη λα γλσξίδεη ηνλ απιθμό ηος θοπολογικού ηος μηηπώος θαη ηελ αξκόδηα
Δ.Ο.Τ.
Τν 10% ηεο ηηκήο θαηαθύξσζεο (πποκαηαβολή) θαηαβάιιεηαη ζε μεηπηηά ακέζσο
κόιηο ηειεηώζεη ε πιεηνδνζία γηα θάζε όρεκα.
Ζ έθπησζε όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο νξίδεηαη ζε 30% ζην ζύλνιν ηεο
πξνζθεξόκελεο ηηκήο .

Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ην ππ΄αξ. 116/05-03-2004 Π.Γ. (ΦΔΚ 81Α/2004) όπνπ
θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε ησλ νρεκάησλ Ο.Τ.Κ.Ε.,
ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Ο.Τ.Κ.Ε. θαη ηίζεηαη ν ζηόρνο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
Ο.Τ.Κ.Ε..
Με βάζε ηα αλσηέξσ, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ΜΟΝΟ
όζσλ έρνπλ ππνγξάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΓΟΔ θαη είλαη αδεηνδνηεκέλνη από
ην ζύζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Ο.Τ.Κ.Ε..
Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληίζεηε κε ηα παξαπάλσ δελ ζα γίλεηαη δεθηή.
Δπίζεο νη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Υπεύζπλε Γήισζε όηη θαηά ηελ
απνθνκηδή ησλ πιηθώλ ζα ιακβάλνπλ όια ηα κέηξα πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Βάζεη ησλ όξσλ πώιεζεο , αθπξώζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο .
Ζ επίζθεςε ησλ νρεκάησλ επηηξέπεηαη ειεύζεξα από 10-7-2015 κέρξη θαη 16-7-2015
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 08:30π.κ. κέρξη 13:30κ.κ.. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ππεύζπλνο είλαη ν αξκόδηνο ππάιιεινο, θνο Η.Φξηζηόπνπινο ηειέθσλν:2691362512 Τεισλείν Aηγίνπ.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ

ΑΝΣΩΝΑΣΟΤ ΟΦΘΑ
ΤΝΗΜΜΕΝΕ ΚΑΣΑΣΑΕΘ:

1. ΟΜΑΔΘΚΗ ΕΚΠΟΘΗΗ ΚΟΘΝΟΣΘΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΘΑ
Ο.Σ.Κ.Ζ.
1.ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε ΚΑΗ ΓΗΑΛΤΖ
ΠΗΝΑΚΑ Α΄ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε
Α/Α

Α.Μ.

ΚΑΤΗΜΟ

Δργοζηάζιο

Αριθμός Πλαιζίοσ

Έηος 1ηςΆδειας

Καηαζκεσής-Σύπος

Προηεινόμενη ηιμή
κοζηολόγηζης

1

1 ΒΔΝΕΗΝΖ

Mercedes
επιβαηικό βάροσς
1100 kg

12302310163071

2

2 ΒΔΝΕΗΝΖ

Mercedes
επιβαηικό Βάροσς
1.400 kg

WDB2100721A-288517

3

3 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

Daihatsu

V5204217

24/05/2001

200

WDB6114171P116017

27/04/2007

200

23/03/1994

2009 Είναι
τεμαχισμζνο
σε δύο
κομμάτια

100

300

ΦΟΡΣΖΓΟ βάροσς
2.260 kg
4 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

4

Mercedes

ΦΟΡΣΖΓΟ βάροσς
2.670 kg

ΤΝΟΛΟ

800

ΠΗΝΑΚΑ Β΄ΦΟΡΣΖΓΩΝ ΓΗΑ ΓΗΑΛΤΖ
Α/Α

Α.Μ.

5

ΚΑΤΗΜΟ

5 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

Δργοζηάζιο
Καηαζκεσής Σύπος

Mercedes

Αριθμός Πλαιζίοσ

Έηος 1

ηςΆδειας

Προηεινόμενη ηιμή

381015-14-309681

29/03/1985

300

32200710046600

02/11/1999

300

360091-14-231916

12/01/1993

200

ΦΟΡΣΖΓΟ βάροσς
6.132 kg
6

6 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

Mercedes
ΦΟΡΣΖΓΟ βάροσς
4.760 kg

7

7 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

Mercedes
8.925 kg

ΤΝΟΛΟ

800

ημείωζη: Από ηα ως άνω οτήμαηα ηα αριθμ. 1,3,4,5,6 και 7 θσλάζζονηαι ζηο Γήμο Αιγιαλείας από όποσ και αποζύρθηκαν
από ηην κσκλοθορία λόγω παλαιόηηηας και ακαηαλληλόηηηας βάζει ηων αναθερομένων αποθάζεων ηης Αποκενηρωμένης
Γιοίκηζης Γσηικής Δλλάδος και ηο αριθμ.2 ζηο Σελωνείο Αιγίοσ .

