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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
(Μελέτη παροχής 
υπηρεσιών)     

Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  17/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   1643/04/2015                                  
Α∆Α: Ω527ΟΚΠΛ-Π6Ψ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης 
εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Λ»,  προϋπολογισµού 16.008,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
Οι όροι του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την απόφαση 235/2014 Α∆Α: 
ΩΟΙΚΟΚΠΛ-ΕΝΣ απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
2. Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»  
3. Tου Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 
209, παρ.1., όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 α΄/23-12-2008) και 
ισχύει σήµερα 
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι εργασίες Περιοδικού ελέγχου & Προληπτικής 
συντήρησης, έξι (6) υποσταθµών [∆ύο (2) Υ/Σ των εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. περιοχή 
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, Ένα (1) Υ/Σ στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων ∆.Ε.Η, ∆ύο (2) Υ/Σ στο 
αντλιοστάσιο ύδρευσης (Υ∆ΑΤΑ) & Ένα (1) στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων (ΛΙΜΑΝΙ)]. 
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την 
υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις (κοινοπραξίες) 
αυτών, που έχουν αντικείµενο συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη, από την αρµόδια επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 1ος 
όροφος , στις 17/4/2015 ηµέρα Παρασκευή, µε ώρα έναρξης της παραλαβής 
προσφορών την  11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 11:30 π.µ. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε την δηµοπρασία, τον τρόπο 
κτήσης των εντύπων, κλπ από τους κ. Παρασκευά Φινδανή & Γρηγόρη 
Καρακωνσταντίνο, προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο κτίριο της 
∆ΕΥΑΛ, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο τηλέφωνο: 2251024444, 2251046755 & fax.: 
2251040121. 
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