∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΜ ΒΑΣΗ
για την εκποίηση των αχρήστων υλικών της ∆ΕΥΑΜ έτους 2009

Στη Μυτιλήνη σήµερα 9-11-2009, ηµέρα ∆ευτέρα µεταξύ:
α)

της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυτιλήνης

(∆.Ε.Υ.Α.Μ.),

Ελ.Βενιζέλου

13-17,

Μυτιλήνη,

που

στην

προκειµένη

περίπτωση εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της κ.Κων/νο Κατσαρό,
και που αναφέρεται παρακάτω ως "Πωλητής", και
β)

της κας Ταξιαρχίας Σαµιώτου, νόµιµης εκπροσώπου της Αφοι

Σαµιώτου & Σία Ε.Ε. ανακύκλωσης µετάλλων και κατασκευή µεταλλικών
αντικειµένων που εδρεύει στη Μόρια του ∆ήµου Μυτιλήνης
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Ο πωλητής έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο 6 της παρ.11 του άρθρου 7 και το εδάφιο 16 παρ.1 του άρθρου
10 και 12 του Κανονισµού ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.
2. Το άρθρο 199 παραγρ.1 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας)
3. Την αριθ. 1/2009 απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει την εκποίηση των
αχρήστων υλικών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές και ορίζει την Επιτροπή.
4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, το οποίο κατακυρώθηκε µε την αριθ.
68/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.

5. Ότι δόθηκαν κατ'αρχάς δύο (2) προσφορές
6. Ότι η Αφοι Σαµιώτου & Σία Ε.Ε. ήταν ο πλειοδότης
Συµφωνεί µε τον πλειοδότη και αποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Ο πλειοδότης θα αγοράσει το σύνολο των αχρήστων υλικών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.
που βρίσκονται στις θέσεις που αναφέρονται στη δηµοπρασία και αναλυτικά
είναι:
α) στις δεξαµενές της ∆ΕΥΑΜ εντός της πόλης Μυτιλήνης
β) στο αντλιοστάσιο της ∆ΕΥΑΜ στο Ίππειος
γ) στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Μυτιλήνης
έναντι 110 € ανά τόνο για τα µοτέρ και 75 € ανά τόνο για σκραπ.

Άρθρο 2
Η περισυλλογή, το ζύγισµα και η φόρτωση των υλικών θα γίνουν από τον
πλειοδότη, και θα βαρύνουν εκείνον όλα τα έξοδα που συνεπάγεται αυτή η
διαδικασία. Η Επιτροπή που έχει ορισθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ. θα επιβλέπει την
όλη διαδικασία.

Άρθρο 3
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στις εφηµερίδες βαρύνει τον πλειοδότη.

Άρθρο 4
Το ποσό δεν υπερβαίνει τα 15.000 €.

Άρθρο 5
Η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από σήµερα.

Άρθρο 6
Η πληρωµή θα γίνει απολύτως µετρητοίς µε την παράδοση των αχρήστων.

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, που
υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν δε δύο (2) αντίτυπα ο
πωλητής και ένα αντίτυπο ο πλειοδότης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη ∆ΕΥΑΜ

Η Πλειοδότρια εταιρία

Κων/νος Κατσαρός

Ταξιαρχία Σαµιώτου

Πρόεδρος ∆ΕΥΑΜ

