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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καισαριανή 3/9/2020       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 8244 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

Πληροφορίες: Τσαούση Μαρία  

Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 

Ταχ. Κώδικας:  161 21 

Τηλ: 213 2010787 

Fax: 2132010762  

e-mail: esoda@kessariani.gr   

                                                            

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ), 

ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004.  

 

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική 

δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ), με τελικό σκοπό την παράδοση τους 

σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π.Δ. 116/2004.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15
η
 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ. στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Καισαριανής (Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας), ενώπιον της  

αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα 

διαγωνισμό, για την περισυλλογή του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καισαριανής.  

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη 

ημέρα και ώρα από την Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Κάθε συμμετέχων σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της διακήρυξης θα κληθεί να προσκομίσει στον Δήμο κατά την ημέρα της δημοπρασίας 

κλειστό φάκελο με δικαιολογητικά. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις 

και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 

προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του. Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογραφεί 

ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν 

απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη 

πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.  

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει 

νομίμως όλα τα δικαιολογητικά.  
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Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του www.kaisariani.gr. Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από 

το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 
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