
 

 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                        ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισµός αντλιο - 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                    στασίων-αγωγών  

           ΛΕΣΒΟΥ                                                         ακαθάρτων πρώην          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                ∆ήµου Μυτιλήνης 

 

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (∆ΕΥΑΛ) µετά την 
αριθµ. 102/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση της εργασίας 

«Καθαρισµός αντλιοστασίων –αγωγών ακαθάρτων πρώην ∆ήµου Μυτιλήνης» 
µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών είναι 30.480,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α., χρηµατοδοτείται από τη ∆ΕΥΑ Λέσβου, και θα βαρύνει σχετική 
πίστωση Κ.Α. 62.07.081.00 έτους 2013 και Κ.Α. 62.07.081.00 έτους 2014. 
  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 15/10/2013, ηµέρα Τρίτη, ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Λέσβου, που βρίσκονται 
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη  (1ος όροφος, Γραφείο 
Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου), µε ώρα έναρξης 10:00 πµ και ώρα 
λήξης υποβολής προσφορών την 10:30 πµ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αναδειχθεί µειοδότης ή αποβεί άγονος, 
ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 22/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 
του διαγωνισµού 10:00 πµ και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30 πµ µε 
τους ίδιους όρους. 

Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι αναγνωρισµένα 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραµµένα σε οικείο 
επιµελητήριο και έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκτέλεση εργασιών 
σχετικά µε υπηρεσίες συντήρησης-λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, δικτύων αποχέτευσης και ειδικότερα 
µε υπηρεσίες καθαρισµού αντλιοστασίων, απόφραξης αγωγών αποχέτευσης 
σε ∆ήµους, Κοινότητες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ στην Ελλάδα ή αντίστοιχα 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό καταθέτουν εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής αξίας 610,00 €, µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, που 
θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑ Λέσβου. 

Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να συµµετέχουν στον διαγωνισµό, θα 
πρέπει να παραλάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑ Λέσβου το 
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον ∆ιευθυντή της 
∆ΕΥΑΛ καθώς και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ 
 
                                                                 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 


