
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΛΕΒΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

Μυτιλήνη,  23/5/2018 

Αριθμ. πρωτ.:  5758 

 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Δέσποινα Μπώκου 

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

                                                                             

 

 

ΘΕΜΑ 
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας 

της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων (GDPR)», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά , βάσει τιμής. 

                                                  

Σο Δ της Δ.Ε.Τ.Α.Λ με την απόφαση 190/18 (ΑΔΑ: 7ΘΦΧΟΚΠΛ-ΘΡ9) αποφάσισε την  

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Τποστήριξη της ΔΕΤΑΛ στην εναρμόνιση της 

λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων (GDPR)», προϋπολογισμού 10.000,00€ χωρίς ΥΠΑ και  

12.400,00 € με ΥΠΑ. 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την παροχή 

υπηρεσίας «Τποστήριξη της ΔΕΤΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

(GDPR)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 25/05/2018, 

ημέρα Παρασκευή και μέχρι 13:00 ώρα, στο πρωτόκολλο της ΔΕΤΑ Λέσβου και θα 

απευθύνεται στο Δ. της ΔΕΤΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΣΚ 

81132. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Σην λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ»  

2. Σον τίτλο της προς παροχή υπηρεσίας, προς την Διοικητική & Οικονομική Τπηρεσία 

της ΔΕΤΑΛ που διενεργεί την παρούσα ανάθεση. 

3. Σον  αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  

4. Σα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο 

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

 

 

mailto:deyam2@otenet.gr


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

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Υορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έντυπα οικονομικής 

προσφοράς) 

 

 

υνημμένα:   

1. Η απόφαση 190/2018 του Δ.. της 

ΔΕΤΑΛ 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

3. Σεχνική Έκθεση 

4. υγγραφή Τποχρεώσεων 

5. Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΨΡΟ ΣΕΡΓΙΟΤ 

 


