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ΘΕΜΑ 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – 

καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , 

βάσει τιμής. 

                                                  

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 17/2020 (ΑΔΑ : ΨΕΠΞΟΚΠΛ-Ι66) αποφάσισε την  

απευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Αποφράξεις αποχετευτικών 

αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών 

αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης»,  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 

19.970,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.364,90 με Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την  υπηρεσία υπό 

τον τίτλο «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων 

αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 

25/02/2020, ημέρα  Τρίτη  και μέχρι 10:00 ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ 

Λέσβου και θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 

Μυτιλήνη), ΤΚ 81132. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου στο 

εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΕΥΑΛ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  

3. Ο τίτλος της υπηρεσίας. 

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  
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5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο 

σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  

 

 

 

 

Μέσα στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  

 

1. Βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος από δημόσια αρχή σχετικής με το αντικείμενο 

της προς υπογραφής σύμβασης ή πληροφοριακό έντυπο κωδικών 

δραστηριότητας.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

3. Φορολογική ενημερότητα 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - ΕΦΚΑ  

5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

6. Πιστοποίηση EN ISO 9001: 2015 (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση ). 

7. Πιστοποίηση EN ISO 14001: 2015 (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση). 

8. Πιστοποίηση OHSAS 18001: 2007 (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση). 

9. Εμπειρία ενός(1) έτους αθροιστικό σύνολο συμβάσεων τα τελευταία τρία (3) έτη σε 

αντικείμενο σχετικό με τον καθαρισμό αντλιοστασίων λυμάτων , η οποία θα 

αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων των φορέων των έργων (Δήμων, 

Δ.ΕΥ.Α., εταιρειών Ύδρευσης - Αποχέτευσης, κ. λ π). 

Α)Βυτιοφόρο όχημα 

• Ισχύς τουλάχιστον 280 Ps 

• Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 5m3 

• Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα άντλησης παχύρευστων 

• Ικανότητα άντλησης λυμάτων , άμμου , λάσπης και φερτών σε βάθος 9 μέτρων 

από την επιφάνεια. 

 

Β)Αποφρακτικό όχημα 

• Θάλαμος καθαρού νερού 1,5m3 

• Δυνατότητα παροχής 100lt /200 Bar 

• Όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό για την αναρρόφηση από τα 

απαιτούμενα βάθη και μήκη. 

10. Εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών 

και γενικά σε κάθε εργασία που πρόκειται να πραγματοποιείται στα αντλιοστάσια 

καθώς και επιπλέων εργαλεία, ατομικά και ομαδικά μέτρα προστασίας και 

μηχανήματα που τυχόν απαιτηθούν για τιε εν λόγω εργασίες επισκευών και 

συντήρησης, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά (όπως μηχανήματα εξαερισμού, 

μάσκες αερίων , στολές κ.λ.π). Θα προσκομιστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

υπεύθυνη Δήλωση που θα πιστοποιεί ότι θα διαθέτει όλα τα παραπάνω και θα τα 

χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσίας. 

 

11. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς). 

 

 

 

Συνημμένα:   

1. Η απόφαση 17/2020 (ΑΔΑ : 

 

 



ΨΕΠΞΟΚΠΛ-Ι66)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


