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ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 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.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο 
φάκελο έως και τις 31 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ 
Λέσβου, στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 1ος 
όροφος, με καταληκτική ώρα υποβολής των φακέλων την 10:00 π.μ. Φάκελοι που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και 
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

1.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισμό 
(ΔΕΥΑΛ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 
2.Ο τίτλος του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3.Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας περίληψης Διακήρυξης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ (€)
ΜΑΝ / ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ / 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
DIESEL / ΜΕ ΒΥΤΙΟ 8.000 lt

WMA5035950M029646 1987 9.000,00

0000145410
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4.Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο 
σταθερό ή και κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)
 
Κάθε φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον πλειοδοτικό 
διαγωνισμό 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 Εγγυητική Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα αναφέρονται 
στο σχετικό πεδίο της Διακήρυξης. 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.

Το τεύχος της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης στη 
διεύθυνση www.deyamyt.gr στο πεδίο των ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ. Πληροφορίες 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ στο τηλέφωνο 22510-41966 
(εσωτ. 121), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πολυχρόνης Ιωάννης, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

 
                                                                             ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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