
 

 

  

  

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 2019 – 2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

107/2019 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.676,00 € 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 περιόδου 2019 - 2020.  

 

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: 

 

1. Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης 

Βενζίνη αμόλυβδη             24.000 λίτρα 

Πετρέλαιο κίνησης             6.500 λίτρα 

 

2. Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής 

Βενζίνη αμόλυβδη             500 λίτρα 

 

3. Δημοτική Ενότητα Καλλονής 

Βενζίνη αμόλυβδη             500 λίτρα 

 

4. Δημοτική Ενότητα Πέτρας 

      Βενζίνη αμόλυβδη             500 λίτρα 

 

 

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

και ο εφοδιασμός θα γίνεται: 

 

1. Για την Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης: Από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ πέντε (5) 

χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Λέσβου  (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ). 

2. Για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Παρασκευής, Καλλονής & Πέτρας από αντλία που βρίσκεται 

σε απόσταση το πολύ  πέντε χιλιομέτρων από το κέντρο του οικισμού. 
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     Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται τμηματικά: 

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

γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ πέντε (5) χιλιομέτρων από τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Λέσβου (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ), 

ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε άμεση 

με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για την ΔΕΥΑ Λέσβου. 

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

περιοχής ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ  ή στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Επαρχιακή οδός 

Μυτιλήνης - Κουντουρουδιά (μετά τα Λουτρά) ή στο αντλιοστάσιο ΥΔΑΤΩΝ (περιοχή Ντίπι 

Ευεργέτουλα) ή στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Συνδέσμου (περιοχή ΛΑΡΣΟΣ επί της Εθνικής 

οδού Μυτιλήνης Καλλονής) ή στα αντλιοστάσια λυμάτων της πόλης Μυτιλήνης, 

(Καραπαναγιώτη, Πλατεία Σαπφούς, ΙΚΑ, ΔΕΗ) ή στο αντλιοστάσιο λυμάτων  της Σκάλας 

Λουτρών ή στα αντλιοστάσια λυμάτων Μόριας (Αη Γιάννης), Παναγιούδα (parking), Πάμφιλα 

(Σκάλα Παμφίλων) ή στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Πρώην Δήμου Ευεργέτουλα 

και αντλιοστασίων (Ίππειος, Ασώματος, Κεραμιά, Ντίπι).  

 

Οι ποσότητες του προς Προμήθεια πετρελαίου DIESEL (κίνησης) είναι 6.500 λίτρα.  

 

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 ως παρακάτω: 

 

    Για την Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης  

Σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων  από τις Εγκαταστάσεις   Επεξεργασίας Λυμάτων στον ΚΑΡΑ- 

ΤΕΠΕ. 

    

    Για την Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής  

    Σε ακτίνα πέντε (5 ) χιλιομέτρων  από το κέντρο του οικισμού της Αγίας Παρασκευής. 

 

    Για την Δημοτική Ενότητα Καλλονής  

    Σε ακτίνα πέντε (5 ) χιλιομέτρων  από το κέντρο του οικισμού της Καλλονής. 

 

    Για την Δημοτική Ενότητα Πέτρας   

    Σε ακτίνα πέντε (5 ) χιλιομέτρων  από το κέντρο του οικισμού της Πέτρας . 

 

      

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Συνοπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν. 4412/16 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και Νόμους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.676,00 € χωρίς ΦΠΑ.  

Θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ έτους  2019 στους: 

K.A.: 64.00.000.00  ποσό: 10.000,00 € 

K.A.: 64.00.000.01  ποσό:   3.600,00 € 

K.A.: 64.00.000.02  ποσό:   5.000,00 € 

K.A.: 64.00.000.03  ποσό:      500,00 € 

Κ.Α.: 54.00.600.00  ποσό:   3.247,00 €  (Φ.Π.Α.) 

K.A.: 25.02.000.00  ποσό:      900,00 € 

Κ.Α.: 54.00.600.00  ποσό:      153,00 €  (Φ.Π.Α.) 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


