
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μαρούσι , 24/8/2016 
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 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
Ο  Δήμαρχος  Αμαρουσίου  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 χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών των οχημάτων  - μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου 
τα οποία  βρίσκονται στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης και προκύπτουν από αντικατάσταση σε οχήματα – μηχανήματα 
έργου του Δήμου μας. 
Η εργασία και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα  επεξεργασίας 
αποβλήτων,  για το χρονικό διάστημα ενός έτους. 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 20 
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, που βρίσκεται 
στην οδό Βασ. Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι. Ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 
27/09/2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα και είναι 
επίσημα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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. 10/2016 μελέτης της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ποσού 42,00 €. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, στα τηλέφωνα 210 80 23 729 και 210 
80 26 762, στην υπάλληλο κα Αθανασία Κουρετζή. Η διακήρυξη και η μελέτη 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr. 
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