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ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκήρυξε με ανοικτή 

διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Λειτουργία & 

Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ του ∆ήμου Λέσβου», με προϋπολογισμό εργασιών 

439.200,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).  

Με την παρούσα παρακαλούμε όπως μας παρέχετε διευκρινήσεις όσον αφορά την 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα του άρθρου 2.2.6 παρ. α. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.6  παρ. α της διακήρυξης αναφέρεται:  

«οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (Από 1/1/2014 έως την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού) να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση λειτουργίας & συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με σύστημα 

ενεργού ιλύος δυναμικότητας εξυπηρέτησης τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) 

Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 6 της ΚΥΑ 

5673/1997 ΦΕΚ 192Β) και διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.» 

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της μίας (1) σύμβασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ» 

λειτούργησε με επιτυχία τις μονάδες Χιδήρων, Μεσοτόπου, Βατούσας, Άντισσας και 

Πτερούντας συνολικής εξυπηρέτησης 7.200 Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού για 



διάστημα ίσο με 17 μήνες και 17 ημέρες και την μονάδα του Σιγρίου με 1400 ΜΙΠ για 8 

μήνες και 15 ημέρες σύμφωνα και με τη Βεβαίωση Εμπειρίας και τα σχετικά Πρωτόκολλα 

που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω έργο. 

 

Το ερώτημα μας είναι εάν η εταιρεία μας με την παραπάνω εμπειρία καλύπτει την 

Τεχνική Ικανότητα όσον αφορά το σκέλος (α) του άρθρου 2.2.6 καθώς οι παραπάνω 

μονάδες αναφέρονται σε μία σύμβαση.  

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για την εταιρεία ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

 

 

 

Λαμπρινίδης Βασίλειος 

Πρόεδρος & ∆/ν Σύμβουλος 
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