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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη,  07– 04 - 2016 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
              ΛΕΣΒΟΥ      Αριθ. πρωτ. 2809 
Αριθ. Μελέτης :  13 / 2016 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά 
τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου για 
τη μεταφορά λυματολάσπης» με προϋπολογισμό 52.500,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
 

2. Χρηματοδότηση : Η παροχή της υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  
 
3. Παραλαβή τευχών : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμός Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από την επίσημη 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).  
Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, Μυτιλήνη) μέχρι και την Παρασκευή 
15-04-2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22510-24444, fax επικοινωνίας : 22510-40121, αρμόδιος υπάλλη-
λος για επικοινωνία : κ. Παρασκ. Φινδανής. 
 

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-04-2016 ημέ- 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
(οδός Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, 1ος όροφος). 
 

5.       Σύστημα υποβολής προσφοράς : Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί  
«με συμπλήρωση τιμής ανά μεταφερόμενο τόνο λυματολάσπης». 
 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο 

δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας, εγγεγραμ-
μένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 
 

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 1.050,00 € που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα από την ημερομηνία 
δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 18-05-2016. 

 
8. Προθεσμία παροχής της υπηρεσίας:  Η συνολική συμβατική προθεσμία παροχής της υπηρε-

σίας ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

 
9. Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβού-

λιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

 Μυτιλήνη,  7  Απριλίου 2015  
 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 
 

Ιωάννης Αμπουλός

http://www.deyamyt.gr/


 

  

 


