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ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
      
Ο  Δή� μος  Αθήναί�ων  δίακήρύ� σσεί  ο� τί  στίς  11.11.2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11:00  πμ,  ενω� πίον  τής  αρμο� δίας
Επίτροπή� ς τού Π.Δ.270/81, Λίοσί�ων 22, 4ος ο� ροφος, αί�θούσα Οίκονομίκή� ς Επίτροπή� ς  θα δίεξαχθεί�  πρόχειρη, φανερή,
πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πού αφορα�  τήν ανα� δείξή αναδο� χού για την εκποίηση γαλβανισμένου και
μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών. Σαν ελα� χίστο ο� ρίο πρω� τής προσφορα� ς γία κα� θε κίλο�
γαλβανίσμε�νού καί  μή χαλύβδοελα� σματος καί  πα� σής φύ� σεως μεταλλίκού�  ύλίκού�  ορί�ζεταί  το ποσο�  των εί�κοσί  λεπτω� ν
(0,20) € ανα�  κίλο� , χωρί�ς ΦΠΑ, αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο με αύξηση 5% από την αρχική συμβατική τιμή. Κατα�
τήν πλείοδοσί�α ή προφορίκή�  πλείοδοτίκή�  προσφορα�  των σύμμετεχο� ντων πρε�πεί να εί�ναί ανω� τερή επί� τής τίμή� ς εκκί�νήσής
κατα�  ε�να εκατοστο�  (0,01) τού εύρω� . Η προσφορα�  δεσμεύ� εί τούς σύμμετε�χοντες γία δία� στήμα εκατο� ν εί�κοσί (120) ήμερω� ν. 
Η εγγύ� ήσή σύμμετοχή� ς ορί�ζεταί σε ποσο�  ί�σο με το 10% τής ύπολογίσμε�νής εκποίού� μενής ποσο� τήτας ή� τοί:  240.000 kg Χ
0,20 € = 48.000,00 € X 10% = 4.800,00 € καί βεβαίω� νεταί με τήν προσκο� μίσή ίσο� ποσού γραμματί�ού παρακαταθε�σεως
τού Ταμεί�ού Παρακαταθήκω� ν καί Δανεί�ων ή�  εγγύήτίκή� ς επίστολή� ς αναγνωρίσμε�νής στήν Ελλα� δα τρα� πεζας.  Εγγυητική
με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή.
Η  δία� ρκεία  τής  σύ� μβασής ορί�ζεταί  σε τρια  (3)  έτη  αρχο� μενή απο�  τήν  ήμερομήνί�α  ύπογραφή� ς  τής,  με  δύνατο� τήτα
παρα� τασής ενο� ς (1) επιπλέον έτους. (α� ρθρο 5 των ο� ρων τής Δίακή� ρύξής).
Δίκαί�ωμα σύμμετοχή� ς στή δήμοπρασί�α ε�χούν οργανίσμοί� ή�  επίχείρή� σείς πού εκτελού� ν εργασί�ες σύλλογή� ς καί μεταφορα� ς
μή  επίκί�νδύνων  αποβλή� των  σε  επαγγελματίκή�  βα� σή,  με  προαπαίτού� μενα  τήν  εγγραφή�  καί  καταχω� ρίσή  τούς  στο
ήλεκτρονίκο�  μήτρω� ο αποβλή� των (ΗΜΑ) τού α� ρθρού 42 τού ν.4042/2012, ο� πως ίσχύ� εί,  σύ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα
στήν κοίνή�  ύπούργίκή�  απο� φασή ύπ’ αρίθμ. 43942/4026/2016 (Β’2992) ο� πως ίσχύ� εί.  Απαραί�τήτή πρού; πο� θεσή γία τήν
εκτε�λεσή των εργασίω� ν σύλλογή� ς μεταφορα� ς εί�ναί ο σύλλε�κτής μεταφορε�ας να δίαθε�τεί ασφαλίστή� ρίο σύμβο� λαίο, στο
οποί�ο  αναγρα� φεταί  ο� τί  ή  ασφαλίστίκή�  κα� λύψή  αφορα�  τρί�τούς καί  τήν  επαναφορα�  τού  περίβα� λλοντος  στήν  προ� τερή
κατα� στασή σε περί�πτωσή ζήμία� ς, ύ� ψούς κατ’ ελα� χίστο εκατο�  χίλία� δων (100.000) εύρω�  ετήσί�ως, το οποί�ο ύποχρεού� ταί να
δίαθε�τεί εντο� ς πε�ντε (5) μήνω� ν απο�  τήν ε�ναρξή ίσχύ� ος τού παρο� ντος (α� ρθρο 85 §1 περ. β΄ τού Ν.4685/2020). 

Πλήροφορί�ες  καί  ε�ντύπα  γία  τήν  παραπα� νω  δήμοπρασί�α  μπορού� ν  να  λα� βούν  οί  ενδίαφερο� μενοί  απο�  τή  Δ/νση
Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων τού Δή� μού Αθήναί�ων, Ιερά οδός 151,
email: t.enallaktikis.diax.apovliton@athens.gr, τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 , κα� θε εργα� σίμή ήμε�ρα καί ω� ρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.
                                                                                              Αθήνα, 15.10.2020

Να  δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
την 22.10.2020 
στις εφημερίδες: ΑΥΓΗ , ΛΟΓΟΣ
Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων 
την   22.10.2020
στο www.cityofathens.gr
* Η παράγραφος δεν δημοσιεύεται στις εφημερίδες.

                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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