
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καβάλα  25/4/2017       
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.:  18962 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟ∆ΩΝ &  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
�     Παλαιολόγου 4, 65403 
�    Μιχαηλίδου Μ.                                                

     2513500232                                                          

     2513500229 
@       esoda@dkavalas.gr                 
   

  ΠΡΟΣ :  1. Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 
                  Πλατεία Οµονοίας  Καβάλα 
          2. Εµπορικό Σύλλογο Καβάλας 
                    Κασσάνδρου 1  Καβάλα 
          3. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
                           Φιλελλήνων & Ερµού 15  Καβάλα       
                  
ΘΕΜΑ: « ∆ιεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δηµοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» 

 
Στις 10 Μαΐου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Κεντρικό 

∆ηµαρχείο Κύπρου 10) και µπροστά στην αρµόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική 
δηµοπρασία για την εκποίηση Αποβλήτων- Λιπαντικών- Ελαίων (ΑΛΕ), Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους  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 €28/ton. 
2. για τις διαφορετικές κατηγορίες ΟΤΚΖ ορίζονται : 

o € 50 για αυτοκίνητα (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 81%) 
o €15 για µοτοσικλέτες 2κυκλες/ 3κυκλες και µοτοποδήλατα (συντελεστής βαρύτητας          

κατηγορίας: 5%) 
o € 8 για ρυµουλκούµενα (τρέιλορ) (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%) 
o € 20 για σκάφη µήκους έως 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 4%) 
o € 35 για σκάφη µήκους άνω των 5m (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 3%) 
o € 80 για τροχόσπιτα και καντίνες (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%) 
o € 100 για µηχανήµατα έργου (συντελεστής βαρύτητας κατηγορίας: 2%) 

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

o Μεταλλικοί κάδοι: €110/ton 
o Πλαστικοί κάδοι: €100/ton 
o Μη επικίνδυνα µεταλλικά απόβλητα: €130/ton 

Αντίγραφα της διακήρυξης χορηγούνται από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας (κτίριο ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 8:00 έως 15:00 καθώς επίσης και από το Τµήµα Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας (κτίριο ∆ΕΥΑΚ- Περιγιάλι) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2513500232, 2513500187, 2510839645. 

                             
                                                                                                       Ο  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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