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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Φανερή, ανοικτή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία που αφορά την ανάδειξη 
πλειοδότη για την συλλογή και µεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και 
χρησιµοποιηµένων Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος τα οποία προκύπτουν έπειτα από 
συντήρηση του δηµοτικού στόλου του ∆ήµου µας για την τριετία 2021-2024, µε τελικό σκοπό 
την ανακύκλωσή τους. 
 
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ανά κατηγορία κινητών πραγµάτων ως εξής: 
1) Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων ΑΛΕ …………………………………………. 0,04 €/κιλό. 
2) Απόβλητα Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος …………………………..……… 0,65 €/κιλό. 
 

Στην δηµοπρασία θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού χωριστές  
προσφορές για τις δυο κατηγορίες εκποιούµενων πραγµάτων. Η κατακύρωση θα γίνεται στην 
υψηλότερη κατά περίπτωση προσφορά. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν ατοµικές 
επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι συµβεβληµένες µε τα αντίστοιχα ενεργά συλλογικά 
συστήµατα τα οποία ελέγχονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
στις 14–12–2021 ηµέρα Τρίτη και µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 
π.µ. και λήξης την 11.30 π.µ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81 και σε εκτέλεση της 
υπ’ αριθµ. 182/27-07-2021 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου 
Λαρισαίων η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.: 3/12-01-2021 απόφαση του ∆.Σ. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται: 
1) για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων ΑΛΕ…………# 135,20 € # 
2) για τα Απόβλητα Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος …# 370,50 € # 

και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς. 
Η παραλαβή των αναλυτικών όρων της διακήρυξης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την υπ’ 

αριθµ. 776/18-11-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες θα παρέχονται καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της 
∆ιεύθυνσης Αµαξοστασίου, 9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, στο 
τηλέφωνο 2410575690-3, (αρµόδιος υπάλληλος κ Ψυχούλης Βασίλειος) ή στην ιστοσελίδα του 
δήµου Λαρισαίων (https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/prokirixeis-ergwn-promitheiwn) 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Να δηµοσιευθεί µία φορά 
σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της αναλυτικής διακήρυξης µέχρι 26-11-2021. 
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