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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SCRAP))
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
2. Το άρθρο 199 & 201 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''.
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 ''Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]''.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2001 περί « Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
7. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον. Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004».
8. Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ «Οδηγία περί στερεών αποβλήτων».
9. Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του
ποινικού δικαίου»
10. Ο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’ 2014 Κεφ. Α, αρθρ.64) με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού
η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την
εκποίηση άχρηστων υλικών.
11. Τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ ''Οδηγία περί στερεών αποβλήτων''.
12. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 2939/2001 ''Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων'' όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3854/2010 και τον Ν.4042/2012.
13. Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004)
14. ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003/ ΦΕΚ 1909/Β «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
15. Την Α.Μ 4/2020 Τεχνική περιγραφή που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου.

16. Την αριθ. 39/2020 (ΑΔΑ 6Α69ΩΡΒ-Τ6Δ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
εκποίηση κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας Δήμου Ελευσίνας.
17. Την με αρ. 60/20 (ΑΔΑ: ΩΩΡ7ΩΡΒ-ΖΞ4 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
Α.Μ 14/2020 Τεχνική Περιγραφή και καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας διαδικασίας φανερής, πλειοδοτικής και
προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.
18. Την με αρ. 353/19 (ΑΔΑ: ΩΘ65ΩΡΒ-5Φ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση πραγμάτων του Δήμου.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΡΘΡΟ 1.
Τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του
Δήμου και ειδικότερα ενός αόριστου αριθμού κινητών πραγμάτων που αποτελούνται από : οχήματα και
μηχανήματα έργου που βρίσκονται σε ακινησία και έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, υλικά από αποξηλώσεις
σιδηρών κατασκευών τα οποία λόγω διάβρωσης και καταστροφής δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και
γενικά παντός άχρηστου μεταλλικού (παλαιοσιδηρικού)υλικού του Δήμου Ελευσίνας, πλην αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 2.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας
(Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος) την 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η
10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ.
Σε περίπτωση που εξακολουθούν οι προσφορές χωρίς διακοπή και μετά την ώρα λήξης η διαδικασία συνεχίζεται με
απόφαση της αρμόδιας επιτροπής η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του
πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στη Επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη
της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι
μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά.
Το υλικό το οποίο εκποιείται βρίσκεται στα συνεργεία του Δήμου (Ηρ. Πολυτεχνείου, πίσω από πρατήριο
καυσίμων BP). Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία δεσμεύονται ότι έχουν επισκεφθεί το
χώρο των συνεργείων του Δήμου και έχουν εκτιμήσει την ποσότητα, το είδος και υλικό των κινητών πραγμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4.
Η τιμή εκκίνησης προσφορών ανά Kg εκποιούμενων υλικών ορίζεται στα 0,12 € και περιλαμβάνει :
 Τη συλλογή των υλικών από τους χώρους των συνεργείων του Δήμου από το εργατικό δυναμικό της αναδόχου
εταιρίας.
 Τη φόρτωση τους από το εργατικό δυναμικό της αναδόχου εταιρίας σε μεταφορικά μέσα της αναδόχου εταιρίας.

 Τη ζύγιση τους στο ζυγιστήριο του Δήμου ή σε ιδιωτικό ζυγιστήριο με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου,
παρουσία του επιβλέποντα της υπηρεσίας.
 Τη μεταφορά τους στην έδρα της εγκατάστασης της εταιρίας, με δικά της μεταφορικά μέσα.
ΑΡΘΡΟ 5.
Η πληρωμή του Δήμου από τον πλειοδότη θα γίνεται με έκδοση παραστατικών από την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου, μέσα σε ένα τρίμηνο από την πιστοποιημένη παραλαβή των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων.
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:
1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων
2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων
3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων ο
πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του
σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη
αξίωση κατά του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 6.
Ο πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Διενεργείται δε εκ νέου
διαγωνισμός σε βάρος αυτού, ο οποίος ενέχεται για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος από τον
προηγούμενο.
Ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση εξαιτίας μη έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού
από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής εταιρίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη διαχείριση και
αξιοποίηση αποβλήτων και είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η δραστηριότητα θα
αποδεικνύεται από ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας (αντίγραφα αυτών θα
προσκομιστούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού).
ΑΡΘΡΟ 8.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €) που αντιστοιχεί στο 1/10 του ελαχίστου ορίου
πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων υλικών που ορίζεται στη διακήρυξη .
ΑΡΘΡΟ 9.
Ο κάθε συμμετέχοντας κατά την ημέρα της δημοπρασίας, θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

2.

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε
γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα.

3.

Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης.

4.

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04).

5.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

6.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

7.

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 μαζί με την προσφορά,
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του και της βεβαίωσης
εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπου θα
εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή
του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.
Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 10.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα
του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους
ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των
δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη
πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει
διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής,
και τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να
συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη, με
ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσού και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα
εγγύηση συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 11.

Ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του του Π.Δ. 270/81, μέχρι και την
επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται
και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στη Επιτροπή του Π.Δ. 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν
ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στο
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για επικύρωση.
ΑΡΘΡΟ 12.
Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό
διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να
ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο
πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά
του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την
εποπτεύουσα αρχή του. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με
επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης
του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την
οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 13.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει στο Δήμο για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης,
διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Η διάρκεια
της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 14.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα, τουλάχιστον δέκα ημέρες (10) πριν την διενέργεια της
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
(Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.elefsina.gr Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη και εξοφλούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
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Ελληνική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,

ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ

ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SCRAP)

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την
εκποίηση κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου, σύμφωνα με την με αρ. 4/2020 τεχνική έκθεση του
Τμήματος Συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων & λοιπών υποδομών του Δήμου Ελευσίνας, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η
10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ελευσίνας -2ος Όροφος , που βρίσκεται στην διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ.
270/81.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή ματαίωση, τα έξοδα δημοσίευσης θα
βαρύνουν το Δήμο.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από το site του Δήμου και συγκεκριμένα
από το link :

http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el όπου θα παρέχονται ελεύθερα, άμεσα και

δωρεάν.
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