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Α∆Α: 73Α9ΟΚΠΛ-9ΘΠ 
 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
         

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την ∆ηµοτική 
Ενότητα Eυργέτουλα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1453/24-03-15 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου της προµήθειας, µεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης για την 
«Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα 
Ευεργέτουλα», ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολική προµήθειας 17.400,00 ευρώ 
µε τον  Φ.Π.Α. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την  22/15 
Α∆Α: 7ΟΒ6ΟΚΠΛ-2ΑΨ ,   απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
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 (ΦΕΚ Α΄19) «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 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

7. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-07) « Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

8. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

Οι δαπάνες της προµήθειας χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ 
(Κωδικός: 25.05.921.000 µε τίτλο: Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την 
∆ηµοτική Ενότητα Ευεργέτουλα) 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη, 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.  
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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. Λέσβου). 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών 
δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν από τους κ. Παρασκευά 
Φινδανή & Γιώργο Βερβάτη, προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στην 
∆ΕΥΑΛ, στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη και στο τηλέφωνο 
22510 24444 και φαξ 22510 40121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
 
 
 
 
 
                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ  
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