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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134

Πληροφορίες: Γκουλούση Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721360840

Φαξ: 2721360799
Email: a.goulousi@kalamata.gr

        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

   Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική Δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στις  12 Ιουλίου  

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 99, Καλαμάτα, η  

εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου.

  Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

AΧΡΗΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (scrap)

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΒΑΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ

1 Φωτιστικά 
σώματα τύπου 
ΔΕΗ S17 με 

τμήμα βραχίονος

Εργοτάξιο Δήμου –
Οδός Χρ. 

Μαλαπάνη

τεμάχια 6100 τεμ 1,4 kg/τεμ 8.540 kg

2 Φωτιστικά 
σώματα τύπου 
125W-150W-
250W χωρίς 

βραχίονα

Εργοτάξιο Δήμου –
Οδός Χρ. 

Μαλαπάνη

τεμάχια 4000 τεμ 4,1 kg/τεμ 16.400 kg

3 Φωτιστικά 
σώματα 400W 
χωρίς βραχίονα

Εργοτάξιο Δήμου –
Οδός Χρ. 

Μαλαπάνη

τεμάχια 2500 τεμ 6 kg/τεμ 15.000 kg

4 Μεταλλικός 
κάδος 

χωρητικότητας 
1100 lit 

γαλβανισμένος

Εργοτάξιο Δήμου –
Οδός Χρ. 

Μαλαπάνη

τεμάχια 100 τεμ 100 kg/τεμ 10.000 kg

5 Διάφορα μη 
ομοειδή 

μεταλλικά υλικά 
όπως πινακίδες 

Κ.Ο.Κ, σωλήνες 
κλπ

Εργοτάξιο Δήμου –
Οδός Χρ. 

Μαλαπάνη

κιλά 3 τόνοι 3 τόνοι 3 τόνοι
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ΣΥΝΟΛΟ 49.943 kg

  Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 7.491,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

  Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω υλικών είναι βάρος Χ ελάχιστη τιμή προσφοράς 

                                 ήτοι: 49.943 kg Χ 0,15€/kg = 7.491,45€

Σύνολο: 7.491,45€

   Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών και όχι για μέρος αυτών.

  Το ακριβές βάρος του προς εκποίηση υλικού θα προσδιορισθεί με ζύγιση, κατά την διαδικασία παραλαβής από 

τον πλειοδότη και με βάση το αποτέλεσμα της ζύγισης (άθροισμα kg ζυγολογίων) θα προσδιορισθεί η τελική 

αξία των υλικών, την οποία θα καταβάλλει ο πλειοδότης στον Δήμο,  σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς 

απορρίπτονται.

   Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 749,14€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να 

λάβει μέρος στη δημοπρασία.

  Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί με  φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στη «Διαύγεια».  

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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