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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΙΩΝ & 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

 

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία, η 
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος Καλαµάτας, Αθηνών 99, η 
κινητών άχρηστων υλικών του ∆ήµου 
του. 

 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 
α) Αλουµίνιο, 1.300kg X 0,30€/kg
β) Σίδερο, 19.500kg X 0,15€/kg € = 2.925 €
    Σύνολο: 3.315

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουµίνιο και σίδηρο µαζί 
αυτών. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό 
από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση λεπτοµερειών των όρων της 
καθώς επίσης και να επισκεφτούν
Γεωργακίλα στο τηλ. 2721087710.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΙΩΝ & 
 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/07

Αρ. Πρωτ. 30958

 

  

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

∆ιακηρύσσει ότι: 

σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα γίνει
Τετάρτη και ώρα 13:00 ενώπιων της Οικονοµικής

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος Καλαµάτας, Αθηνών 99, η 
λικών του ∆ήµου που βρίσκονται σε διάφορους χώρους

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.315 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
kg = 390 € 
€ = 2.925 € 

Σύνολο: 3.315€ 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουµίνιο και σίδηρο µαζί 

ορίζεται σε 331,5 € και βεβαιώνεται µε την 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό 
από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση λεπτοµερειών των όρων της 
επισκεφτούν το εκποιούµενο υλικό µετά από συνεννόηση

λα στο τηλ. 2721087710. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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γίνει την 26 του µήνα 
Οικονοµικής Επιτροπής στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος Καλαµάτας, Αθηνών 99, η εκποίηση 
χώρους των εγκαταστάσεων 

πλέον Φ.Π.Α. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουµίνιο και σίδηρο µαζί και όχι µέρος 

µε την προσκόµιση ισόποσου 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’ αυτό 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση λεπτοµερειών των όρων της σχετικής διακήρυξης 
συνεννόηση µε τον κ. ∆ηµήτριο 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 


