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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
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Ο Δήμαρχος Περάματος 

 
 Ζχοντασ υπόψθ:  

 Το Ρ.Δ 270/1981 «Ρερί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων διενεργείασ 
δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων».  

 Το Ν. 2939/2001 «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3854/2010 και το Ν. 4042/2012.  

 Το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

 Τθν παράγραφο 1 του άρκρου 199 του Ν. 3463/2006 ςχετικι με τθν εκποίθςθ κινθτϊν πραγμάτων 
των Διμων.  

 Το Ρ.Δ 82/2004 «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων», «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων 
Λιπαντικϊν Ελαίων».  

 Τθν αρικ. 66 / 7-05-2018 απόφαςθ Δ. Σ.  ςχετικι με τθ ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ «Επιτροπισ 
Αχριςτου υλικοφ» και  διενζργειασ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για απόςυρςθ (καμζνα - 

χρθςιμοποιθμζνα  ορυκτζλαια) τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ  Ροιότθτασ Ηωισ.  
 Τθν αρικ. 3 / 2018 απόφαςθ Δ. Σ.  ςχετικι με τθ ςυγκρότθςθ «Επιτροπισ Αχριςτου υλικοφ» για 

απόςυρςθ υλικϊν τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ  Ροιότθτασ Ηωισ. .  
 Το υπ’ αρικμό πρωτ.  5370/4982 τθσ 27-03-2018 πρακτικό τθσ επιτροπισ  Αχριςτου υλικοφ 

εκποιοφμενων κινθτϊν πραγμάτων για απόςυρςθ υλικϊν τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ  Ροιότθτασ 
Ηωισ.  

 Τθν  υπ’ αρικμό    109 /2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ  του Διμου με τθν οποία 
εγκρίνονται οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και θ διεξαγωγι του πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ Αχριςτου 
υλικοφ και εκποιοφμενων κινθτϊν πραγμάτων τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ  Ροιότθτασ Ηωισ.  

 Τθν  υπ’ αρικμό    166 /2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ  του Διμου με τθν οποία 
ανακθρφςςει άγονθ τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία λόγω μθ ςυμμετοχισ ενδιαφερομζνων και 
αποφαςίηει τθν επανάλθψι τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ διακιρυξθσ.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 
 

Επαναλθπτικι πρόχειρθ, φανερι, πλειοδοτικι και προφορικι δθμοπραςία που αφορά τθν ανάδειξθ 
πλειοδότθ για:  
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α) εκποίθςθ χρθςιμοποιθμζνων λιπαντικϊν ,ελαίων -ορυκτελαίων (5 βαρζλια των 200 λίτρων )τα 

οποία προκφπτουν ζπειτα από ςυντιρθςθ των οχθμάτων του Διμου.  Πλα τα παραπάνω 

βρίςκονται ςε χϊρουσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ  Ροιότθτασ Ηωισ . 

       
 

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΗ ΠΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

ΆΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
  
Θ δθμοπραςία αφορά ςτθν ανάδειξθ πλειοδότθ για εκποίθςθ: 
χρθςιμοποιθμζνων λιπαντικϊν ,ελαίων –ορυκτελαίων. 
 Τα παραπάνω βρίςκονται ςε χϊρουσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου  
ςτο τζρμα Ρεράματοσ . 

 ΆΡΘΡΟ 2ο – ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Θ δθμοπραςία είναι πρόχειρθ, φανερι, πλειοδοτικι προφορικι και κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ρ.Δ 270/81 ςε εκτζλεςθ ςχετικϊν αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου όπωσ 
αναφζρονται παραπάνω, ςε αίκουςα τθσ Διμου Ρεράματοσ Λ. Δθμοκρατίασ 28 , ενϊπιον επιτροπισ ςτισ     

8/10/ 2018 θμζρα Δευτέρα και ϊρα ζναρξθσ τθν 10:00 π.μ και λιξθσ τθν 12:00 μ.μ . 

 

 ΆΡΘΡΟ 3ο – ΕΛΑΦΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

 

Ελάχιςτο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ προτείνεται  το ποςό των:  
α) 0,09 €/λίτρο για τα λιπαντικά ζλαια – ορυκτζλαια 

Ρροςφορζσ μικρότερεσ των παραπάνω ποςϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ 

τθσ Δθμοπραςίασ. 

 
 
 Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ μόνο μιασ επιχείρθςθσ ςτθ δθμοπραςία θ Επιτροπι κα δζχεται προςφορά 
οπωςδιποτε ανϊτερθ από τα αρχικά όρια για κάκε κατθγορία κατά 0,01 € τουλάχιςτον. 
 
 ΆΡΘΡΟ 4Ο – ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ  

 

Ο πλειοδότθσ κα παραλαμβάνει τα εκποιοφμενα είδθ από τουσ χϊρουσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 
Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου , κατόπιν ςυνεννόθςθσ και  ςε ςυνεργαςία με αρμόδιο υπάλλθλο. Θα 
εκδίδεται πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ ςφμφωνα με ηυγολόγιο το οποίο κα προςκομίηεται με 
ευκφνθ του. Θ εξόφλθςθ του τιμιματοσ κα γίνεται ςτο ταμείο του Διμου εντόσ προκεςμίασ μιασ 
εβδομάδασ από τθν παραλαβι των εκποιοφμενων υλικϊν και κα πιςτϊνετε ςτο ΚΑΕ 1694.0002. Ο 
πλειοδότθσ κα διαςφαλίηει ςε κάκε περίπτωςθ ότι τα υλικά επαναχρθςιμοποιοφνται είτε 
ανακυκλϊνονται κατά περίπτωςθ. 
 
 ΆΡΘΡΟ 5Ο – ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Διμου και τθσ εταιρείασ ορίηεται για δφο (2) ζτθ 
αρχόμενθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ δθλαδι από ……………………… ζωσ ……………….., με 
δυνατότθτα παράταςθσ τθσ με διαδοχικζσ ετιςιεσ περιόδουσ, εάν και εφόςον και τα δφο μζρθ το 

επικυμοφν. 
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 ΆΡΘΡΟ 6Ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

 

Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία απαιτείται να κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
1. Αντίγραφο άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

1. 2. Ρρόςφατθ βεβαίωςθ σσνεργασίας με: ) ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΚΙΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε). 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ (του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986) του φυςικοφ προςϊπου ι του νομίμου 

εκπροςϊπου αν πρόκειται για εταιρεία, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να αναγράφει 

ότι: 

o ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποδζχεται του όρουσ αυτισ πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα. 

o δεν υπιρξε ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ το οποίο θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται 

να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο.  

o δεν είναι ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτοφνται με τθν 

παροφςα.  

4. Εάν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ από το οποίο να προκφπτει ο 

νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τθσ, κακϊσ και φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. Εφόςον οι 

ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό όχι με το νόμιμο εκπρόςωπο βάςει καταςτατικοφ αλλά με 

εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιωμζνου του 

γνιςιου τθσ υπογραφισ του εκπροςωπουμζνου από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι ι 

ςυμβολαιογράφο ι από όπου προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 5. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

 6. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

7. Βεβαίωςθ τθσ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου μασ ότι δεν ζχει λθξιπρόκεςμεσ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ 

προσ το Διμο, ι ζχει ειςαχκεί ςε ρφκμιςθ και ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του.  

 
ΆΘΟ 7Ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ  
 
Θ δθμοπραςία είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι και διεξάγεται κατά τθν κακοριςμζνθ θμζρα 
και ϊρα από τθν αρμόδια Επιτροπι.  
1. Θ δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και μετά τθν οριηόμενθ ςτθ διακιρυξθ ϊρα εφόςον 

εξακολουκοφν χωρίσ διακοπι οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και μετά τθν 
οριηόμενθ ϊρα αποφαςίηει θ αρμόδια Επιτροπι θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. 
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι, πριν τθν ζναρξθ 
του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το αντίςτοιχο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ 
κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 

 

 2. Θ επιτροπι δθμοπραςίασ παραλαμβάνει τα δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςε 
φάκελο, ςτο εξϊφυλλο του οποίου κα αναγράφεται το όνομα του ςυμμετζχοντοσ/επωνυμία εταιρίασ, 
ευκρινϊσ, και καταχωρεί ςτο πρακτικό διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ τουσ ενδιαφερόμενουσ κατά ςειρά 
προςζλευςθσ.  
3. Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι μονογράφει ζνα προσ ζνα τα δικαιολογθτικά και ελζγχει τθν πλθρότθτα των 
δικαιολογθτικϊν. Θ τυχόν απόφαςθ τθσ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει ςτθ 
δθμοπραςία, ωσ μθ πλθροφντοσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. 
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4. Ακολοφκωσ δζχεται προφορικά οικονομικζσ προςφορζσ μόνον από εκείνουσ που ζχουν υποβάλλει 
νομίμωσ όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 5. Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, το πρακτικό διενζργειασ του διαγωνιςμοφ υπογράφεται από τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ και τον τελευταίο πλειοδότθ. 
 6. Αν ο πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ να 
ςυμμορφωκεί ειδάλλωσ ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται.  
7. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα.  
 
ΆΡΘΡΟ 8ο – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ  

 

1. Θ κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αποςτζλλεται για ζλεγχο νομιμότθτασ. 

2. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα για αποηθμίωςθ με τθ μθ ζγκριςθ των 
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο. 
3. Θ κοινοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ ςτον τελευταίο πλειοδότθ γίνεται με επιδοτιριο 
ζγγραφο, που υπογράφεται από τον εκδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωςθ απουςίασ ι 
άρνθςθσ του πλειοδότθ να το παραλάβει, κυροκολλείται ςτο κατάςτθμα ι ςτθν κατοικία αυτοφ και 
ςυντάςςεται ζκκεςθ, τθν οποία υπογράφουν δφο μάρτυρεσ. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται 
εντόσ δζκα θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ κοινοποίθςθσ, με αποδεικτικό παραλαβισ, τθσ απόφαςθσ του 
αρμόδιου οργάνου του Διμου περί κατακφρωςθσ ι ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να 
προςζλκει για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Από τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ 
ςφμβαςθ κεωρείται οριςτικϊσ καταρτιςκείςα. 

 

 ΆΡΘΡΟ 9Ο – ΈΚΠΣΩΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΗ 
 
 Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν:  
• δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  μζςα ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία. 
 • αρνθκεί να υπογράψει τθν ςφμβαςθ. 
 
 ΆΘΟ 10Ο – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Οι επί τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ενςτάςεισ κατατίκενται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ τθν ίδια θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ και μόνο από εκείνουσ που ςυμμετείχαν ςτο 
διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκαν από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που 
ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο, ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία. Οι 
ενςτάςεισ πρωτοκολλοφνται και διαβιβάηονται αυκθμερόν ςτθ διενεργιςαςα το διαγωνιςμό Επιτροπι.  

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο – ΕΞΟΥΛΗΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ ΕΚΠΟΙΗΗ 
 
 Ο πλειοδότθσ κα καταβάλλει χωρίσ καμία άλλθ όχλθςθ από τον Διμο το ςυμφωνθμζνο και 
αναγραφόμενο ςτθ ςφμβαςθ ποςό εντόσ προκεςμίασ μιασ εβδομάδασ από τθν παραλαβι των 
εκποιοφμενων υλικϊν. Σε περίπτωςθ μθ προςικουςασ καταβολισ των οφειλομζνων, όπωσ :  
1. Άνευ προειδοποιιςεωσ κακυςτζρθςθ πζραν τθσ εβδομάδασ τθσ καταβολισ των οφειλομζνων.  
2. Αδικαιολόγθτθ άρνθςθ καταβολισ των οφειλομζνων.  
3. Διαφωνία ςχετικά με το φψουσ του οφειλομζνου ποςοφ, με αποτζλεςμα τθ μθ καταβολι των 
οφειλομζνων 
 ο πλειοδότθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ, από τθν θμζρα τθσ επιδόςεωσ 
ςε αυτόν του ςχετικοφ εγγράφου, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται καμίασ μορφισ αποηθμίωςθ ι τυχόν να 
δφναται να αίρει άλλθ αξίωςθ κατά του Διμου.  
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ΆΘΟ 12Ο – ΕΥΘΥΝΘ ΔΘΜΟΥ 
 Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του αγοραςτι για  οιανδιποτε εκνίκθςθ του πράγματοσ, υποχρεουμζνου 
του διμου εισ περίπτωςιν εκνικιςεωσ, να επιςτρζψει εισ τον αγοραςτι το καταβλθκζν τίμθμα ατόκωσ, 
εισ περίπτωςιν δε μερικισ τοιαφτθσ, αναλόγου ποςοφ, οριηομζνου με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, χωρίσ να αποκλείεται θ προςφυγι εισ τα δικαςτιρια.  
 
ΆΘΟ 13Ο – ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΤΘΣ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ  
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν 
πλειοδότθσ, ιτοι:  
1. Εάν ουδείσ εμφανιςκεί.  
2. Εάν ουδείσ από τουσ εμφανιςκζντεσ κατακζςει το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ϊςτε 
κανείσ να μθν περάςει ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ δθμοπραςίασ ιτοι ςτθν πλειοδοτικι διαδικαςία. 
 Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν: 
 α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι επιτροπι ι το δθμοτικό ςυμβοφλιο ι τθν 
αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 
 β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνείται να υπογράψει τα 
πρακτικά ι τθ ςφμβαςθ επίςθσ όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί 
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ 
και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται.  
Θ επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου αναφερομζνθσ 
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ 
τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν.  
 
ΆΘΟ 14Ο – ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 
 Θ διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του δθμάρχου τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν από τθ 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ, ςτο ΚΕΡ και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.perama.gr.  
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ για τθ δθμοπραςία χορθγοφνται από τθ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ Ροιότθτασ 
Ηωισ  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (Λ Δθμοκρατίασ 28 ) μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ 
τθσ Δθμοπραςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (9:00 ζωσ 13:00). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Ιωάννης Λαγουδάκης 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ  

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 
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Ρίνακασ υλικϊν απόςυρςθσ 
 

Α/Α EIΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       
 (σε λίτρα) 

1 5 βαρέλια των 200 λίτρων 1.000 

 
  

 
  

 

 


