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ΘΕΜΑ 
Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών 

για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-

μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021». 

                                                  

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 625/20 (ΑΔΑ: 62ΩΦΟΚΠΛ-ΞΧΠ) αποφάσισε την  

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-

μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021»,  προϋπολογισμού 4.400,00€ (Ολικά 

Ασφάλιστρα) συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων. Επίσης, με την 

απόφαση 638/2020 (ΑΔΑ:6Λ6ΙΟΚΠΛ-ΟΡ4) αποφάσισε την επανάληψη της υπ’ αρ. 

14159/11-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά την «Οδική 

ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021». Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 21/12/2020, 

ημέρα Δευτέρα και μέχρι 11:00 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 επί ποινή 

αποκλεισμού, 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 – 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)  

3. Ο τίτλος της υπηρεσίας. 

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  

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. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια 

αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  
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2. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρείες 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

4. Φορολογική ενημερότητα 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για ατομικές επιχειρήσεις  

7. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έντυπα οικονομικής 

προσφοράς) 

 

 

Συνημμένα:   

1. Η απόφαση 625/20 (ΑΔΑ: 62ΩΦΟΚΠΛ-

ΞΧΠ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 

2. Η απόφαση 638/2020 

(ΑΔΑ:6Λ6ΙΟΚΠΛ-ΟΡ4) του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΛ 

3. Τεύχος 1: Τεχνική Έκθεση 

4. Τεύχος 2: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Τεύχος 3: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Τεύχος 4: Έντυπο οικονομικής 

προσφοράς 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 
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