
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 

Ο πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1069/80, άρθρο 1 παραγρ. 1 και άρθρο 10 παραγρ. 1, εδαφ. 12 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παραγρ. 1 του Ν. 3463/06 (Κώδικας 

∆ήµων και Κοινοτήτων) σε ό,τι αφορά τη ∆ΕΥΑΜ 

3. Τον Κανονισµό ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της ∆ΕΥΑΜ και ειδικότερα το 

άρθρο 7 παραγρ. 2 εδαφ. 6 

4. Την αριθ. 1/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜ 

προκηρύσσει 

δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

εκποίηση των άχρηστων υλικών της ∆ΕΥΑΜ µε τους εξής όρους: 

1. Ο πλειοδότης υποχρεούται να δώσει προσφορά για το σύνολο των 

άχρηστων υλικών. Τα υλικά βρίσκονται: 

i. στις δεξαµενές της ∆ΕΥΑΜ, εντός της πόλης της Μυτιλήνης 

ii. στο αντλιοστάσιο της ∆ΕΥΑΜ στο Ίππειος 

iii. στη Μοναδα Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Μυτιλήνης 

2. Η προσφορά θα αφορά την τιµή των υλικών ανά κιλό σε ευρώ 

3. Η περισυλλογή των υλικών, το ζύγισµα, η φόρτωση τους θα γίνουν 

από τον πλειοδότη και θα βαρύνουν υπό την επίβλεψη της Επιτροπής 

που έχει ορίσει η ∆ΕΥΑΜ. Επίσης τον πλειοδότη βαραίνουν και τα 

έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 



4. Η πληρωµή θα γίνει απολύτως µετρητοίς µε την παραλαβή του 

προϊόντος από τον πλειοδότη. 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 9 Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Παρασκευή 

από τις 11 π.µ. µέχρι τις 12 το µεσηµέρι στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ., Ελ. 

Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή 

την ίδια µέρα, δηλαδή την 9 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12 το µεσηµέρι και η 

κρίση στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜ χωρίς άλλη 

ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (απεργία, ανωτέρα βία κλπ.) 

αναβληθεί η δηµοπρασία στις 9 Οκτωβρίου τότε αυτή θα επαναληφθεί στις 26 

Οκτωβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα από τις 11 π.µ. µέχρι τις 12 το µεσηµέρι 

στον ίδιο τόπο. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια µέρα, δηλαδή στις 26 

Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12 το µεσηµέρι και η κρίση την αµέσως επόµενη 

συνεδρίαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜ χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

 Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΜ, κα Ελένη 

Μαυροµάτη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 22510 41966. 

 

 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ 
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