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                                                                                        ΠΡΟΣ: «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ»

    ΘΕΜΑ: «Περίληψη διακήρυξης για την εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων(ΑΛΕ), Οχημάτων Τέλους 
Κύκλου Ζωής τους και πλαστικών & μεταλλικών κάδων και μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων»    
     
     Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω διακήρυξη  μας με γραμματοσειρά επτα (7) στιγμών και με 
διάστιχο 8,5στιγμών,στις 09/03/2023. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη (ή τους πλειοδότες 
αναλογικά).                                        

                    ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
            Α.Λ.Ε., ΟΤΚΖ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ

      ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

       Διακηρύσσει ότι:

 Στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων και συνεδριάσεων της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, στον 1ο όροφο επί της οδού Κ.Παλαιολόγου 4  και μπροστά στην 
αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους(ΟΤΚΖ)  και  πλαστικών & μεταλλικών κάδων και 
μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων. 

 Η διάρκεια της σύμβασης ή  των συμβάσεων που θα προκύψουν θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει/ 
ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της/τους. Πρώτη προσφορά ( τιμή εκκίνησης) για κάθε είδος, ορίζεται ως 
εξής:

1. για τα ΑΛΕ ορίζονται τα €29/ton.
2. για τις διαφορετικές κατηγορίες ΟΤΚΖ ορίζονται :

 € 51 για αυτοκίνητα (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 81%)
 €15 για μοτοσικλέτες 2κυκλες/ 3κυκλες και μοτοποδήλατα (συντελεστής βαρύτητας    

                  κατηγορίας: 5%)
 € 10 για ρυμουλκούμενα (τρέιλορ) (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%)
 € 21 για σκάφη μήκους έως 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 4%)
 € 36 για σκάφη μήκους άνω των 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%)
 € 81 για τροχόσπιτα και καντίνες (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%)
 € 101 για μηχανήματα έργου (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%)

3. για τους μεταλλικούς/ πλαστικούς κάδους και λοιπά μη επικίνδυνα μεταλλικά 
απόβλητα ορίζονται:

 Μεταλλικοί κάδοι: €111/ton
 Πλαστικοί κάδοι: €101/ton
 Μη επικίνδυνα μεταλλικά απόβλητα: €131/ton

Αντίγραφα της διακήρυξης χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 έως 15:00 καθώς επίσης και από το Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας (κτίριο ΔΕΥΑΚ- Περιγιάλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2513500, 2513500187, 2510839645.

                        
                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                                            Θεόδωρος   Μουριάδης
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