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                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981) 

«περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του 

Δήμου Παιανίας και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα δύο ετών.  

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Παιανίας, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & 

Δημητρίου 38α στην Παιανία.  Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. 

και έως 12:00 π.μ  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 

ημερομηνία, τότε αυτή θα διενεργηθεί στις 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη την ίδια 

ώρα και στον ίδιο τόπο.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες - κέντρα επεξεργασίας 

οχημάτων Ο.Κ.Τ.Ζ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε και μπορούν να 

εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση των εργασιών.  

Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 10/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

ήτοι 1.500,00 €.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 

από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Παιανίας, 

στα τηλέφωνα 2132030772 και 2132030777, από τους: Μοιρασγεντή Παναγιώτη 

και Σιδέρη Νικόλαο. 

Η παρούσα διακήρυξη:  

α) Θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Δημάρχου στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημαρχείου Παιανίας (άρθρο 4, παρ.1, Π.Δ. 270/81) τουλάχιστον δέκα (10) μέρες 

πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 
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β) Θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 

γ) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί (άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ. 270/81) 

σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα του Δήμου, σε μια τοπική εβδομαδιαία 

εφημερίδα του Δήμου, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες δημοπρασιών του Νομού 

και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. 

δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.paiania.gov.gr 

και από εκεί θα ενημερώνονται με ευθύνη τους οι ενδιαφερόμενοι. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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