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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

                    Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
                  E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     

Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης και εξαρτηµάτων για τη 
µετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας – Λάρσου) του έργου: «36η 
ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΕΣΠΑ 2007-2013 Κωδ. Έργου: 2010ΣΕ07180012 της ΣΑΕ 071/08 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.625,66 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυτιλήνης προκηρύσσει πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα υλικών, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης για την «Προµήθεια σωλήνων 
ύδρευσης και εξαρτηµάτων για την µετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας – Λάρσου) του έργου: 
36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολική 
προµήθειας 68.006,00 πλέον Φ.Π.Α. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού έχουν 
εγκριθεί µε την 61/14 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ στην 7/2014 συνεδρίαση της, η 
οποία έλαβε χώρα στις 28-3-2014 µε Α∆Α: ΒΙΗ0ΟΚΠΛ-6ΚΩ, µε θέµα την έγκριση 
όρων διαγωνισµού για την Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης και εξαρτηµάτων για 
την µετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
τµήµατος ΙΙ (Μόριας – Λάρσου) του έργου: 36η ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από: 
1. Του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναπτών 

θεµάτων» 
5. Της υπ΄ αρίθµ. Π1/3305/3-11-10 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Υπουργικής Απόφασης 

Υπουργείου Οικονοµίας, Αντ. & Ναυτιλίας, που αφορά το όριο για τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισµού το οποίο καθορίσθηκε σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

6. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

7. Του Ν.3548/07 για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και 
τοπικό τύπο 

 
Οι δαπάνες της εν λόγω προµήθειας χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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Το αντικείµενο της δηµοπρασίας είναι η προµήθεια των παρακάτω υλικών: 
 

 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑ∆Α Α’ 

1 Σωλήνες πολυαιθυλενίου (3ης γενιάς) ΡΕ 100 
(MRS10) DN 140mm/ονοµ. πίεσης ΡΝ 16atm  

660,00 Μ 

2 Σωλήνες πολυαιθυλενίου (3ης γενιάς) ΡΕ 100 
(MRS 10) DN 280mm/ονοµ. πίεσης ΡΝ 16atm 

660,00 Μ 

3 Ηλεκτροµούφα ΡΕ 100, SDR 11, (16 bar) DN 
140mm 

58 Τεµ.  

4 Ηλεκτροµούφα ΡΕ 100, SDR 11, (16 bar) DN 
280mm 

58 Τεµ. 

ΟΜΑ∆Α Β’  
5 Σύνδεσµος από ελατό χυτοσίδηρο µε δακτυλίους 

αγκύρωσης στα δύο άκρα για σωλήνες PVC/PE, 
µε πίεση λειτουργίας ΡΝ 16 εύρος εξωτερικής 
διαµέτρου για σύνδεσης PVC 140mm/PE 140mm 

2 Τεµ. 

6 Σύνδεσµος από ελατό χυτοσίδηρο µε δακτυλίους 
αγκύρωσης στα δύο άκρα για σωλήνες 
PE/χαλυβδοσωλήνα, µε πίεση λειτουργίας ΡΝ 16 
εύρος εξωτερικής διαµέτρου για σύνδεση PΕ 
280mm/χαλυβδοσωλήνα 280mm 

2 Τεµ. 

 
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29-4-2014 ηµέρα Τρίτη µε ώρα έναρξης της 
παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 11:30 π.µ.  στα 
γραφεία της ∆ΕΥΑΛ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.  
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, νοµικά 
πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών (εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή (∆.Σ. 
∆.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης). 
 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών 
δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν από τον κ. Γιώργο 
Βερβάτη προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στην ∆ΕΥΑΛ, στην 
διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη και στα τηλέφωνα 22510 41966 
και φαξ 22510 40121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyamyt.gr.  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ  
 
 
 

                                                                                            ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 


