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Ορεστιάδα 08-04-2019
Αρ. Πρωτ. 6415

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πρόχειρη, πλειοδοτική, φανερή και ανοιχτή δημοπρασία η εκποίηση περίπου
εβδομήντα (70) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με καπάκι, κυλιόμενων (φέρουν τέσσερις τροχούς
σε κάθε γωνία του κάδου), κατασκευασμένων από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. περίπου,
χωρητικότητας 1100 λίτρων που βρίσκονται σε χώρους του Δήμου Ορεστιάδας.
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 19η Απριλίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
Ορεστιάδας, συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων ορίζεται το ποσό των 0,10 € ανά κιλό.
Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη ορίζεται σε δύο (2)
μήνες, αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει με την παρέλευση της
αντίστοιχης ημερομηνίας και με τη δυνατότητα ο Δήμος να παρατείνει μονομερώς την ισχύς της για
ακόμη ένα (1) μήνα.
Ο πλειοδότης θα καταβάλει το αναλογούν ποσό στο Ταμείο του Δήμου-βάρος φορτίου επί τιμή
μονάδας βάρους- την ημέρα παραλαβής φορτίου και πριν από την χορήγηση δελτίου παράδοσηςαποστολής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να
εκπροσωπούνται νόμιμα) που δεν έχουν νομικό κώλυμα για συμμετοχή σ΄ αυτήν.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2.

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό

συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης
εταιρείας για τη μεταφορά στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
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κατατεθεί η άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων της συνεργαζόμενης
εταιρείας.
3.

Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφόσον πρόκειται για νομικό

πρόσωπο, πιστοποιητικό μεταβολών και των αναφερόμενων σ’ αυτό εγγράφων, καταστατικών κλπ.
από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας.
4.

Εάν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει
καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή
συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
5.

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου

εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει
ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
6.

Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής στον Δήμο Ορεστιάδας του

ιδίου και του εγγυητή του και σε περίπτωση νομικού προσώπου των εταίρων αυτής.
7.

Εγγυητική

επιστολή συμμετοχής στη

δημοπρασία,

εκδοθείσα

είτε

με

γραμμάτιο

παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων είτε με εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού εκκίνησης που
αντιστοιχεί στην εκποιούμενη ποσότητα των ειδών, ήτοι ογδόντα ευρώ (80,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών και

θα επιστραφεί στους

συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του τελευταίου πλειοδότη στον οποίο θα
επιστραφεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το
Γραφείο Προσόδων Νο1, Τηλέφωνα 2552350324-372-373, FAX 2552029966.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

