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Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό 
δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή 
επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαμύ ηωλ πξνζθνξώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΛ», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ζπλνιηθήο 
πξνκήζεηαο 4.426,16 € ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α.. Οη όξνη δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ έρνπλ 
εγθξηζεί κε ηελ 163/16, απόθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΛ. 
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ δηέπεηαη από: 

1. Σν Ν.1069/80 «Πεξί θηλήηξωλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεωλ Τδξεύζεωο θαη Απνρεηεύζεωο» 
2. Σν Ν.3463/06 «Κύξωζε Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ» 
3. Σελ Τ.Α.11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκόο πξνκεζεηώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 
4. Σν Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάηωλ» 
5. Σελ αξίζκ. Π1/3305/3-11-10 Τπνπξγηθή Απόθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλη. & Ναπηηιίαο. 
6. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο 

– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
7. Σν Ν.3548/07 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεωλ ηωλ θνξέωλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 

ηνπηθό ηύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
8. Σν άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλωηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
Οη δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ρξεκαηνδνηνύληαη από ίδηνπο πόξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ (Κωδηθνί: 
25.20.019.00, 25.20.020.00, 25.20.022.00, 54.00.200.00). 
Ο Γηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 27 Ινπιίνπ 2016 εκέξα Σεηάξηε, κε ώξα έλαξμεο ηεο 
παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ ηελ 11:00 π.κ. θαη ώξα ιήμεο ηελ 11:30 π.κ.  ζηα γξαθεία ηεο 
ΓΔΤΑΛ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε.  
ην δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, λνκηθά πξόζωπα 
εκεδαπά θαη αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ (εθόζνλ πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Πξνϊζηακέλε Αξρή (Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. 
Λέζβνπ). 
Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ρνξήγεζε εληύπωλ πξνζθνξώλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξωζνύλ από ηνπο θ. Παξαζθεπά Φηλδαλή θαη Γξεγόξε 
Καξαθωλζηαληίλν, πξνζεξρόκελνη όιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηελ ΓΔΤΑΛ, ζηελ 
δηεύζπλζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε θαη ζην ηειέθωλν 22510 24444 θαη θαμ 
22510 40121 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
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