
   

 

 

 

  

 
 
Μυτιλήνη:  21-12-2017 
Αρ. Πρωτ.:  14341 

 

   

  

  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

Προμήθεια καυσίμων για 
τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ 
περιόδου 2017 – 2018 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

86/17 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό 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 των υγρών καυσίμων ανά είδος για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, 

μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

της μελέτης για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2017-

2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 59.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 478/17 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΝΟΚΠΛ-2ΑΧ) 

απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ. 

 

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ: (Κ.Α. 

64.00.000.01, Κ.Α. 64.00.000.00,   Κ.Α. 64.00.000.02,  Κ.Α. 64.00.000.03,  και Κ.Α. 

54.00.600.00) με συνολική πίστωση 4.000,00 € για το έτος 2017. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 

υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη 

– 1ος όροφος).Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.ΕΥ.Α.Λ μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα 

σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. 

 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Παρασκευά Φινδανή, προσερχόμενοι όλες 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΔΕΥΑΛ, στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 

Μυτιλήνη και στο τηλ.:22510 24444 και fax:  22510 40121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  
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Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΛ (URL): 

www.deyamyt.gr. 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον 

προμηθευτή, ο οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

   

 

 

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
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