
 

 

  

  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Μ. Γεωργακή  

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Προμήθεια καυσίμων για 

τις ανάγκες της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

114/2020 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1 

 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   

  

 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) για την 

κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και του Βιολογικού Καθαρισμού.  

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά είδος, επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο 

φορέα για τον Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την 

προμήθεια των υγρών καυσίμων ανά είδος για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης μεταξύ 

των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 

 

Οι υπό ποσότητες των προς προμήθεια καυσίμων είναι ως παρακάτω: 

 

Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης 

Βενζίνη αμόλυβδη              2.992 λίτρα 

Πετρέλαιο κίνησης           13.000 λίτρα 

 

 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται τμηματικά στις δεξαμενές των οχημάτων της ΔΕΥΑ Λέσβου 

και ο εφοδιασμός θα γίνεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλης Μυτιλήνης οι 

οποίες βρίσκονται στον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης. 

 

 

     Tο πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται τμηματικά: 

1. Στην περίπτωση οχημάτων στις δεξαμενές των οχημάτων της ΔΕΥΑ Λέσβου και εφοδιασμός θα 

γίνεται από αντλία. 

2. Στην περίπτωση μηχανημάτων (Η/Ζ) στις εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων  Μυτιλήνης 

περιοχής ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ   

 

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό 

Κώδικα. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να διατηρούν 

πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων. 

 



Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 328, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και Νόμους. Ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, 

για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


