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

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

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών 
συγκροτημάτων αντλιοστασίου «ΥΔΑΤΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.923,44 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3089/18-4-16 
ΑΔΑ: 7ΦΠΗΟΚΠΛ-Φ9Ν 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου ΥΔΑΤΑ», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 50.923,44 € πλέον Φ.Π.Α. Οι 
όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με τις αποφάσεις 15/16 
(ΑΔΑ:ΩΜΠΡΟΚΠΛ-Ξ4Λ) & 107/16 (ΑΔΑ: ΩΚΑΥΟΚΠΛ-5H6) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. 
Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους ΔΕΥΑΛ 
(Κωδικός: 12.06.000.00). 
Το αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών 
συγκροτημάτων ως παρακάτω: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μον. 
Μετρ.  Ποσοτ. 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση στο Αντλιοστάσιο «ΥΔΑΤΑ» ενός 
αντλητικού συγκροτήματος επιφανείας, φυγοκεντρικό, 
πολυβάθμιο, οριζοντίου τύπου, παροχής 150,00 Μ3/h, για 
μανομετρικό ύψος H=175 ΜΥΣ  

Τεμ. 3 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, ημέρα Τρίτη 10-05-2016 με ώρα έναρξης της 
παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.  
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 τo  Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την προμήθεια, τον τρόπο 
κτήσης των εντύπων, κλπ από τον κ. Γρηγόρη Καρακωνσταντίνο και κ. Παρασκευά 
Φινδανή, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΛ, 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τεχνική Υπηρεσία, στα τηλέφωνα: 22510 46755, 22510 
24444 και fax.: 2251040121. Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyamyt.gr από όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν. 
 
                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 
 
 
 
 
                                                               ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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