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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

Προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη σύναψη 

σύμβασης με εταιρεία για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από σημεία εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Κ.Τ.Ζ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα 

παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της αρμόδιας 

προς τούτο Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα 

ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 4 Ιανουαρίου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής, 

μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι 

επίσημα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., οι οποίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης της 

δημοπρασίας και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και άριστη εκπλήρωση των ειδικότερων 

όρων αυτής.    

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται:  

(α) Για οχήματα Ι.Χ. το ποσό των 50,00 ευρώ ανά τεμάχιο. 

(β) Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο. 

(γ) Για δίκυκλα το ποσό των 15,00 ευρώ ανά τεμάχιο 

Προσφορές μικρότερες του ανωτέρω ποσού ανά κατηγορία δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Κάθε προσφορά θα αυξάνεται από την αμέσως 

προηγούμενη κατά τουλάχιστον πέντε (5) ευρώ ανά όχημα για τις κατηγορίες (α), (β) και (γ). 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται συνολικά για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. 

Τμηματικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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Για τη συμμετοχή είναι υποχρεωτική η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από 

αναγνωρισμένη Τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελάχιστου ορίου 

πρώτης προσφοράς Χ 50 οχήματα. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2292 3 20147, e-mail: 

nitsa@lavrio.gr). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της 

δημοπρασίας. 

  

 

 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 
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