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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της με αριθμό 24/2021 
μελέτης για την υπηρεσία υπό το τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – 
δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 47.860,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 144/2021 (ΑΔΑ:ΩΔ6ΔΟΚΠΛ-Β6Ξ)  απόφαση 
του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ.

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ: (Κ.Α. 62.07.080.00,  
62.07.080.04, 62.07.080.05, 62.07.080.07, 62.07.080.12, 62.07.080.13, 62.07.080.11, Κ.Α. 54.00.600.00) με 
συνολική πίστωση 10.000,00 € για το έτος 2021. Το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό 
του έτους 2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/5/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη – 1ος όροφος). Οι 
προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
θα περιέρχονται στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου της Δ.ΕΥ.Α.Λ μέχρι την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καθώς και κοινοπραξίες, τα οποία ασκούν 
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Προκοπίου Ηρακλή, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στην ΔΕΥΑΛ, στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη και στο τηλ.: 22510 44444 και fax:  
22510 40121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν 
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ καθώς 
και σε ηλεκτρονική μορφή από το ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λέσβου  
www.deyamyt.gr 
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