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ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
      

Ο Δή� μος Αθήναί�ων δίακήρύ� σσεί  ο� τί  στίς  29.09.2020,   ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 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�  φανερή� ,

πλείοδοτίκή� ,  προφορίκή�  δήμοπρασί�α  γία  τήν  ανα� δείξή  αναδο� χού   για    τις  εργασίες  συλλογής  και  διαχείρισης  

βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανελαίων), με ελα� χίστο ο� ρίο πρω� τής προσφορα� ς, το ποσο�  των τρία� ντα

πε�ντε λεπτω� ν (0,35) τού € ανα�  κίλο�    μαγείρίκω� ν ελαί�ων καί λίπω� ν.

Η εγγύ� ήσή σύμμετοχή� ς ορί�ζεταί σε ποσο�  ί�σο με το  2% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι :

1.000  lt Χ 0,35 € =350 €    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  (ελάχιστη τιμή της εγγυητικής

επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€).  (α� ρθρο 4 των ο� ρων τής Δίακή� ρύξής).

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) επίπλε�ον ε�τούς. (α� ρθρο 14 των ο� ρων τής Δίακή� ρύξής).

Στή  δήμοπρασί�α  ε�χούν  δίκαί�ωμα  σύμμετοχή� ς, επίχείρή� σείς πού  δίαθε�τούν  Άδεία  σύλλογή� ς  καί  μεταφορα� ς  μή

επίκί�νδύνων στερεω� ν αποβλή� των απο�  τήν Αποκεντρωμε�νή Δίοί�κήσή Αττίκή� ς ή�  ο� μορων Δίοίκή� σεων καί δύ� νανταί να

παρα� σχούν  πρωτο� κολλο  παρα� δοσής-παραλαβή� ς  αδείοδοτήμε�νής  επίχεί�ρήσής  αξίοποί�ήσής  αποβλή� των,  γία  το

σύ� νολο των χρήσίμοποίήμε�νων μαγείρίκω� ν ελαί�ων καί λίπω� ν πού παραλαμβα� νεί (α� ρθρο 5). Τε�λος θα πρε�πεί να

αποδε�χονταί τούς ο� ρούς καί τίς ύποχρεω� σείς τού α� ρθρού 3 καί να προσκομί�σούν τα δίκαίολογήτίκα�  τού α� ρθρού 4

των ο� ρων τής δίακή� ρύξής.

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, 08.09.2020

Να  δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
την  15.09.2020
στις εφημερίδες:ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων 
την 15.09.2020
στο www.cityofathens.gr
* Η παράγραφος δεν δημοσιεύεται στις εφημερίδες.
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