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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 
προκηρύσσει και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και 
προφορική δημοπρασία για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ», με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη κατατεθείσα 
οικονομική προσφορά επί της τιμής εκκίνησης, για το Βυτιοφόρο όχημα του 
παρακάτω πίνακα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
εννέα  χιλιάδες  ευρώ ( 9.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 

• Τόπος & Χρόνος διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού
Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερή και προφορική πλειοδοσία 
επί της τιμής εκκίνησης, στα γραφεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, Μυτιλήνη), ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής στις 31 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 π.μ.

                                          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ (€)
ΜΑΝ / ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ / 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
DIESEL / ΜΕ ΒΥΤΙΟ 8.000 lt

WMA5035950M029646 1987 9.000,00

0000145409

∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 17/05/2022
Α. Π.: 5786



• Δεκτοί στο διαγωνισμό
Δεκτοί στη διαγωνιστική διαδικασία γίνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον 
είναι ικανοί προς δικαιοπραξία και δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση, αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν 
δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από 
Συμβολαιογράφο. Στο πλαίσιο αποφυγής διασποράς covid-19, είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης εμβολιασμού  ή αρνητικό αποτέλεσμα 
‘’rapid test’’ για την είσοδο στην αίθουσα δημοπρασίας.

• Ισχύουσες Διατάξεις
1. Οι Διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
2. Το Άρθρο 186 παρ.5, Άρθρο 199 παρ.1 και Άρθρο 201 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Η 94/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε η 
διεξαγωγή του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την  «Εκποίηση του βυτιοφόρου 
της ΔΕΥΑΛ» και ανατέθηκε η σύνταξη Μελέτης και της σχετικής Διακήρυξης.
4. Η με αριθμό 31/2022 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ
5. Η 187/2022 (ΑΔΑ:6ΧΦΨΟΚΠΛ-56Ε) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με την 
οποία εγκρίνονται η Μελέτη, οι όροι διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού 
και ορίζονται τα μέλη μετά των αναπληρωματικών τους για την διεξαγωγή της 
πλειοδοτικής διαδικασίας εκποίησης του Βυτιοφόρου οχήματος της ΔΕΥΑΛ.

• Χώρος & τρόπος παραλαβής                                             
Από την ημερομηνία δημοσίευσης και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες δηλ. 
μέχρι 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ στον Καρά 
Τεπέ Μυτιλήνης για να λάβουν γνώση του προς εκποίηση Βυτιοφόρου 
οχήματος, επιδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό ταυτότητας στον αρμόδιο υπάλληλο της Επιχείρησης. Η εξέταση 
του οχήματος από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει με τη βοήθεια 
τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους, χωρίς τη χρήση εργαλείων ή άλλων 
τεχνικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, για λόγους ασφαλείας.

Το Βυτιοφόρο όχημα θα παραληφθεί από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ 
ΛΕΣΒΟΥ στον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης, μετά το πέρας των διαδικασιών έκδοσης 
Τίτλου Κτήσης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ευθύνη παραλαβής του προς εκποίηση 
Βυτιοφόρου οχήματος καθώς και τα έξοδα παραλαβής και μεταφοράς 
επιβαρύνουν τον πλειοδότη. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή 
ατύχημα που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό που χρησιμοποιεί, κατά 
τη διαδικασία παραλαβής του οχήματος. 

• Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα έχουν 
μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητά τους και οφείλουν να προσκομίσουν, είτε 



αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά :
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή 
ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά 
τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) 
και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα 
σύμβουλο και όλα τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του, σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν
οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να 
προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική 
απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της 
για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε ισχύ, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασή τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι εταιρεία.
δ) Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά, σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία.
ε) Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά (εφ’ όσον 
παραστεί αντιπρόσωπος), θεωρουμένου νομίμως του γνησίου της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή. 
στ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ του Ν. 1599/1986:

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .

 ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των 
πρακτικών της Δημοπρασίας από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ.

 ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο και έχει δει το προς εκποίηση όχημα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία 
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 



ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

• Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα κατατεθούν μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα.
β) Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα γίνονται δεκτοί από την αρμόδια Επιτροπή έως 
τις 10:00 π.μ. της Τρίτης 31 Μαΐου 2022 αφού πρώτα έχουν πρωτοκολληθεί 
από το αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης. Μετά το πέρας του 
ανωτέρω χρόνου κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός.
γ) Μετά την λήξη του παραπάνω χρόνου και από ώρα 10.30 π.μ. η Επιτροπή 
ανοίγει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιοι φάκελοι 
απορρίπτονται. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
μονογράφονται κατά τη διάρκεια αυτού από τα μέλη της Επιτροπής. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους, 
τα κατατεθέντα δε δικαιολογητικά τους, παραμένουν στην Υπηρεσία και δεν
επιστρέφονται.
Αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για 
όσους φακέλους κρίθηκαν αποδεκτοί, ξεκινά η διαδικασία της Φανερής και 
Προφορικής Πλειοδοσίας στις 11:00 π.μ. με την σειρά που έχουν καταγραφεί 
οι συμμετέχοντες στο Πρακτικό της Επιτροπής. 
Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή 
εκκίνησης, και η μία από την άλλη, τουλάχιστον κατά 100 ευρώ.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει κατά την 
διαδικασία της Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας, 
προσφορά, τίθεται εκτός της δημοπρασίας.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά 
δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.
δ) Η ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα εάν δεν κριθούν οι προσφορές 
ικανοποιητικές, να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό. 
ε)  Πλειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη μεγαλύτερη κατατεθείσα 
οικονομική προσφορά επί της τιμής εκκίνησης. Μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη. 

• Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό 5% της αξίας 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 450,00 ευρώ, ισχύος 2 μήνες από 
την ημέρα της δημοπρασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφής εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα
ακόλουθα :
1) Την ημερομηνία έκδοσης. 
2) Τον εκδότη. 



3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου προς την οποία θα απευθύνεται.
4) Τον αριθμό της εγγύησης. 
5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
6) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
7) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως. 
8) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 9) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
10) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
11) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς να αναφέρει τα ανωτέρω η εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση.

• Υπογραφή σύμβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση, με απόδειξη, της κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ  
να καταβάλλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 30% επί της τελικής 
τιμής πλειοδοσίας, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ και να προσέλθει 
στα γραφεία της Επιχείρησης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Η 
πληρωμή του υπόλοιπου 70% της τελικής τιμής πλειοδοσίας γίνεται 
υποχρεωτικά μέσα σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη 
ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από το Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΛ. Η παραλαβή του οχήματος θα γίνει μετά το πέρας των 
απαραίτητων διαδικασιών στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

• Θέση οχήματος σε κυκλοφορία
Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία (επανέκδοση πινακίδων 
κυκλοφορίας), ο πλειοδότης υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη να 
ολοκληρώσει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση Τίτλου Κτήσης 
από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, έχοντας όλα τα φορολογικά και ασφαλιστικά έγγραφα που 
απαιτούνται. Τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους βαρύνουν την ΔΕΥΑΛ. 



• Πρόσθετες υποχρεώσεις πλειοδότη
Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την παραλαβή του οχήματος να λάβει κάθε 
απαραίτητο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου από τυχόν 
μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από τη δημιουργία 
αποβλήτων, καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων 
αερίων. 

• Τιμές – Κρατήσεις
Το τίμημα που θα καταβληθεί θα είναι σε ευρώ (€) και η παραλαβή του 
οχήματος θα γίνει ως ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη. Ο Πλειοδότης 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον 
Τύπο και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

• Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντος ή της νομιμότητας της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού ή μέχρι και την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
εργάσιμης ημέρας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της 
Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας 
της δημοπρασίας. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται 
διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η απόφαση επί της ενστάσεως 
λαμβάνεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ μετά από
αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

• Διάρκεια προσφορών
Η Προσφορά πλειοδοσίας θα έχει ισχύ έως το τέλος της διαδικασίας 
παραλαβής του Βυτιοφόρου οχήματος και της ολικής καταβολής του 
τιμήματος της εκποίησης.

• Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ λόγω ασύμφορου 
του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 
δημοπρασίας. 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται 
να υπογράψει τα πρακτικά εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά το άρθρο 6 του Π.Δ. 
270/1981.
γ) ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για να υπογράψει τη 
Σύμβαση και δεν καταβάλλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 30% 
επί της τιμής πλειοδοσίας, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ.
δ) ο πλειοδότης δεν καταβάλλει το υπόλοιπο 70% της τιμής πλειοδοσίας, μέσα 
σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. 
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του πλειοδότη το 
καταβληθέν τίμημα της προκαταβολής δεν επιστρέφεται στον πλειοδότη.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη και



αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λέσβου.

• Λήξη προσφορών – Δημοσίευση
α) Οι αναλυτικοί όροι της Δημοπρασίας καθώς και η Περίληψη αυτής θα 
αναρτηθούν στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).
β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και θα 
δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα στον ημερήσιο τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης 
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Επίσης θα τοιχοκολληθεί τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στο πίνακα 
ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


