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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ έτους 2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     6312/14-9-15 

Α∆Α: ΒΜΗΣΟΚΠΛ-Ξ3Ξ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ανά είδος καυσίµου, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) 
σε ακέραιες µονάδες πάνω στη µέση τιµή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίµου, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορέα για το Νοµό Λέσβου (Τµήµα 
Εµπορίου) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την προµήθεια υγρών καυσίµων. 
Η προµήθεια υπό τον τίτλο  «Προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ 
έτους 2015 », ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολικής προµήθειας 35.000.00 ευρώ 
χωρίς τον Φ.Π.Α., αφορά  την προµήθεια: 

• Πετρελαίου κίνησης  20.250,00 λίτρα 

• Βενζίνης αµόλυβδης  6.000,00 λίτρα 
Οι δαπάνες της προµήθειας χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ 
(Κωδικoί προϋπολογισµού έτους 2015) ως παρακάτω :  

• ΚΑ: 64.00.000.00 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

• ΚΑ: 64.00.000.01 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 

• ΚΑ: 64.00.000.02 :      3.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

• ΚΑ: 64.00.000.03 :      1.000,00 ευρώ, µε περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΗΖ 

Το υπόλοιπο ποσό δεσµεύεται από τον προϋπολογισµό εξόδων της ∆ΕΥΑΛ, 
οικονοµικού έτους 2015.   
 Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη, µε ώρα 
έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 
11:30 π.µ.  στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.  
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, νοµικά 
πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών (εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή (∆.Σ. 
∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου). 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών 
δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν από τους κ. Παρασκευά 
Φινδανή, προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στην ∆ΕΥΑΛ, στην 
διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη και στο τηλέφωνο 22510 24444 
και φαξ 22510 40121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
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