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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

    Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς διακηρύσσει ότι : 
Εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισµό (Π.∆ 270/81) η συλλογή, αποκοµιδή-διαχείριση, εκποίηση 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις  2  Απριλίου του 2015  ηµέρα Πέµπτη  του και ώρα 10:00π.µ 
στο ∆ηµοτικό  Θέατρο " Ο Κέφαλος" στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα στις 
16 Απριλίου ηµέρα Πέµπτη. 
Για να λάβει κάποιος ενδιαφερόµενος µέρος στην ∆ηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει στον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιο της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού, κλειστό φάκελο ο οποίος 
εκτός από την οικονοµική προσφορά , θα περιέχει και τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε και  Πιστοποίησης  ISO 9001 και 14001.  
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και 
αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία 
δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. 
3. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος   
εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας. 
4. Αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. 
5. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων-γερανών που θα χρησιµοποιεί 
η εταιρεία για την περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της 
σύµβασης, θα προσκοµιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συµβόλαια). 
6. Συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς, µε το ακριβές χρηµατικό ποσό που προτίθεται ο 
ενδιαφερόµενος να καταβάλλει στον ∆ήµο για κάθε όχηµα που θα κληθεί να αποσύρει, 
ανεξαρτήτως κατάστασης και µε το συνολικό άθροισµα πλειοδοτικής προσφοράς για τον 
ενδεικτικό αριθµό οχηµάτων του ∆ήµου για:  - 20 βαρέα οχήµατα,  - 140 Ι.Χ οχήµατα,  - 10 
δίκυκλα. 
7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για έργο συναφές µε το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης 
 και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνετε αναγκαίο ως επιπλέον τυπικό προσόν. 

8. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ισχύουν κατά τη διενέργεια 
του διαγωνισµού. 

9. Κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής συµµετοχής στο  διαγωνισµό υπέρ του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του ταµείου  
παρακαταθηκών  και  δανείων ποσού ίσου µε το 10% της πρώτης προσφοράς , δηλαδή 1.400€. 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση για συγκεκριµένο (θα περιγράφεται) και κατάλληλο χώρο προσωρινής 
φύλαξης ΟΤΚΖ που διαθέτει η Εταιρεία στην Κεφαλονιά, για τον οποίο (µε την έναρξη της 
διαδικασίας για τα ΟΤΚΖ) θα αναλάβει και οποιαδήποτε τυχόν αδειοδότηση του απαιτείται για 
τον σκοπό αυτό. 

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως ορίστηκαν 
µε την 307/2014 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής (Α∆Α:7ΞΒΚΩΕ5-2ΤΧ).  
Πληροφορίες  παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην ∆/νση Καθαριότητας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς –στο κτήριο του Ξενία (αρµόδιος Παναγής ∆ελακάς) και στα τηλέφωνα 
2671362610 και 2671362601. 
 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  13/3/ 2015                        

                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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