
 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΛΕΒΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 Μυτιλήνη,  6-6-2018 

Αριθμ. πρωτ.: 6271 

 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Παρασκευάς Υινδανής 

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

                                                                             

 

 

ΘΕΜΑ 
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την 

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και υντήρηση Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού- Αντίσσης», με βάση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

                                                  

Σο Δ της Δ.Ε.Τ.Α.Λ με την απόφαση 198/18 (ΑΔΑ: ΩΥΑΞΚΠΛ-ΘΡΚ) αποφάσισε την  

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και υντήρηση Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού -Αντίσσης»,  προϋπολογισμού 

17.980,00€ χωρίς ΥΠΑ και  22.295,20 € με ΥΠΑ. 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

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

«Λειτουργία και υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική 

Ενότητα Ερεσού -Αντίσσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν την προσφορά τους έως την 13/6/2018, ημέρα  Σετάρτη και μέχρι 10:00 

ώρα, εγγράφως 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 κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο επί ποινή 

αποκλεισμού, όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ»  

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

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ)  

3. Ο τίτλος της υπηρεσίας. 

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  

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

σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  
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Μέσα στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  

 

1. Αντίγραφο πτυχίου χημικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή 

ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού ή 

ναυπηγού μηχανικού ή με δίπλωμα μηχανικού περιβάλλοντος εγγεγραμμένου 

στο μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στα έργα Καθαρισμού και 

Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.  

 

2. Για την απόδειξη της διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής και ασφάλειας 

των εργασιών και της περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλουν πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με 

τα οποία πιστοποιείται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:  

α)  σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 

β)  σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του OHSAS 18001:2007 και  

γ)  σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 

14001:2004 

 

3. Βεβαίωση από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την καλή και 

αποδοτική λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων με σύστημα ενεργού ιλύος πραγματικής δυνατότητας 

εξυπηρέτησης τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) μονάδων ισοδύναμου 

πληθυσμού για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατά την τελευταία 

δεκαετία. 

 

4. Πληροφοριακό έντυπο κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ)που να αντιστοιχεί σε 

τουλάχιστον  έναν από τους εξής : 

37.00.00.00‘’Επεξεργασία λυμάτων’’ 

37.00.10.00 ‘’Επεξεργασία λυμάτων’’ 

37.00.11.00 ‘’Τπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων’’ 

37.00.11.01 ‘’Τπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων’’ 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

6. Υορολογική ενημερότητα 

7. Ασφαλιστική ενημερότητα 

8. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έντυπα οικονομικής 

προσφοράς) 

 

υνημμένα:   

1. Η απόφαση 198/18 του Δ.. της 

ΔΕΤΑΛ 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

3. Σεύχος 1: Σεχνική Έκθεση 

4. Σεύχος 2:υγγραφή Τποχρεώσεων 

5. Σεύχος 3:Προϋπολογισμός 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΣΩΝΗ 
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