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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την κάλυψη άµεσων αναγκών
Σχετ.: Τεχνικές Προδιαγραφές αρ. 56/8611/26-05-2017
Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου προτίθεται να προβεί στην διαδικασία σύναψης
σύµβασης για την προµήθεια υγρών καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του (CPV 09134200-9,
09132100-4).
Η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά την κάλυψη άµεσων και επιτακτικών αναγκών. Θα γίνει µε την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν. 4412/2016, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη
άλλος χρονοβόρος ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για το
σύνολο αναγκών σε καύσιµα και λιπαντικά, για γρήγορη αντιµετώπιση του θέµατος.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής (άρθρο 86 παρ. 1,2 Ν. 4412/16) (χαµηλότερη τιµή), για κάθε είδος
προµήθειας ξεχωριστά, εφόσον τα είδη αυτά συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές αρ.
56/8611/26-05-2017. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις
αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών των καυσίµων.
Για την προµήθεια υγρών καυσίµων, το κριτήριο κατακύρωσης χαµηλότερης προσφοράς σηµαίνει
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στις µέσες τιµές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας),
για την Περιοχή ∆ήµου Αγίου Νικολάου.
Η προµήθεια αφορά το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης. Οι ποσότητες όλων
των υπό προµήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν µε ακρίβεια και εξαρτώνται από τις
ανάγκες του ∆ήµου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι παράδοσης αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές µε αρ. 56/8611/26-05-2017.
∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισµό των ειδών.
Σε περίπτωση δε που ο νέος διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων ολοκληρωθεί πριν από την
εξάντληση του συµβατικού ποσού, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα
να διεκδικήσει χρηµατική αποζηµίωση από το ∆ήµο. Οι ποσότητες της παρούσας προµήθειας θα
αποτελούν µέρος των ποσοτήτων της σύµβασης που θα προκύψει από την ολοκλήρωση του
ανωτέρω διαγωνισµού.
Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας.
Σελίδα 1 από 15

Το συνολικό κόστος της «προµήθειας σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της,
προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.799,814 ευρώ (19.999,850 πλέον 4.799,964 ΦΠΑ 24%).
H δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από Ι∆. ΠΟΡΟΥΣ/ΟΤΑ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου έτους 2017 και υπό ΚΑ 10.6641, 20.6641.01, 25.6641, 30.6641.
Για την εξασφάλιση των πιστώσεων έχουν ληφθεί οι Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθ.
16/25-01-17, 26/06-02-17, 29/10-02-17 και τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ.
144/1176/26-01-17, 145/1177/26-01-17, 146/1178/26-01-17, 147/1179/26-01-17, 148/1180/26-0117, 149/1181/26-01-17 και 330/2302/14-02-17, 331/2304/14-02-17, 332/2306/14-02-17,
333/2307/14-02-17, 334/2308/14-02-17, 335/2313/14-02-17, 336/2314/14-02-17 του ∆ήµου.
Ακόµη, έχει ληφθεί η αρ. 245/31-05-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται όπως ορίζεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές αρ.
56/8611/26-05-2017 (NUTS GR432). Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται εντός των ∆ιοικητικών
ορίων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή
και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Ο
ανάδοχος εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων, θα πρέπει να
καταθέσει µε την προσφορά του κατάλογο µε συνεργαζόµενα πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν
τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Γενικότερα κατά την
εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν τα άρθρα 203, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 218, 220 και 221
του Ν. 4412/2016.
Η πληρωµή του αναδόχου, λόγω των τµηµατικών παραδόσεων, θα γίνεται τµηµατικά, µε την
εξόφληση του 100% της αξίας του µέρους των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά. Απαιτείται η
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Μετά από την παραλαβή
των υπό προµήθεια ειδών µε έκδοση ∆ελτίου Αποστολής, την έκδοση του τιµολογίου του
προµηθευτή, την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, την πληρωµή των εξόδων
δηµοσιεύσεων του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση κάθε νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των
φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί
τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών (Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος
Α'). Με κάθε πληρωµή, θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις (εκτός
του ΦΠΑ) καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού.
Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει πέραν των προθεσµιών που ορίζει η παρ. Ζ του
άρθρου πρώτου του Ν 4152/13 και η παρούσα διακήρυξη, ο κάθε φορέας υλοποίησης καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους υπερηµερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών.
Επισηµαίνεται ότι η έκδοση των τιµολογίων θα γίνεται χωριστά ανά κωδικό αριθµό (Κ.Α.) της
προµήθειας, κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα, διαφορετικά τα τιµολόγια
δεν θα γίνονται δεκτά.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στην αρµόδια υπηρεσία της
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αναθέτουσας αρχής να επισυνάπτει τα αντίστοιχα δελτία πιστοποίησης τιµών του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (πρώην Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας),, για έκαστο είδος και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα
αυτού, για την Περιοχή ∆ήµου Αγίου Νικολάου.
Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής, ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρµόδιες αρχές
για την απαλλαγή του από τους δασµούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισµός καθώς και κάθε
απαραίτητη διαδικασία µέχρι της παραδόσεως του είδους θα γίνει µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη
του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και νόµιµες κρατήσεις που θα ισχύουν, µε
βάση τις κείµενες διατάξεις, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του, πλην του ΦΠΑ.
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής, χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.
Κατ’ εξαίρεση ο προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της
σύµβασης, σε πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς καµία
περαιτέρω επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. Σχετικά µε την εκχώρηση της ως άνω απαίτησης
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 455-470 του Αστικού Κώδικα.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του προµηθευτή για µεταβίβαση ή εκχώρηση,
µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο προµηθευτής δεν
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί
ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016, στις τεχνικές
προδιαγραφές µε αρ. 56/8611/26-05-2017, στην παρούσα πρόσκληση, οι όροι της σύµβασης και
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016).
Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε να µας καταθέσετε Γραπτή Οικονοµική και Τεχνική προσφορά σε
σφραγισµένο φάκελο.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Η προσφορά γίνεται δεκτή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, στη διεύθυνση Γουρνιών 13, ΤΚ 72100
Άγιος Νικόλαος, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω,
θα υποβληθούν στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Αρχή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος Αγίου Νικολάου
 Τεχνικές Προδιαγραφές αρ. 56/8611/26-05-2017
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 Τίτλος της σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την κάλυψη άµεσων αναγκών»
 Καταληκτική

ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας
υποβολής προσφορών): ....................
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
• επωνυµία,
• διεύθυνση,
• αριθµός τηλεφώνου,
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
1. Τεχνική προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο παρόν, κατάλληλα
διαµορφωµένο από τον προσφέροντα, µε βάση τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των
προσφεροµένων ειδών.
2. Οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στο παρόν, κατάλληλα
διαµορφωµένο από τον προσφέροντα, µε βάση το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει. Το
ποσοστό θα αναφέρεται αριθµητικώς και ολογράφως.
3. Τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Στην
περίπτωση που δεν αναγράφουν ηµεροµηνία λήξης, θα πρέπει να είναι εκδόσεως τουλάχιστον
εντός του τελευταίου εξαµήνου από την υποβολή της προσφοράς:
3.1. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και ως εκ τούτου, στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς και
ενώσεις αυτών που ασκούν νόµιµα την παραγωγή, εµπορία ή τη διάθεση των υπό
προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 και
πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-75 και 78 του Νόµου αυτού. Ως απόδειξη
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού
µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή
Βιοµηχανικό ή Επαγγελµατικό Επιµελητήριο.
3.2. Ειδικά για την προµήθεια υγρών καυσίµων, λόγω της αδυναµίας αποθήκευσης των
ποσοτήτων και προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος ανεφοδιασµός χωρίς
δυσανάλογη οικονοµική και χρονική επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών, η τροφοδοσία
µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίου
Νικολάου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή ενηµερωµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει των
συµµετεχόντων, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου
υγρών καυσίµων καθώς και την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Ακόµη, ότι ο
ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων, σύµφωνα µε
τους όρους παράδοσης των τεχνικών προδιαγραφών αρ. 56/8611/26-05-2017.
3.3. Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
Σελίδα 4 από 15

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτείται η
υποβολή των εξής:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής σας δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
•
φυσικά πρόσωπο
•
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
•
Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε.
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
Στις εταιρείες η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό.
β. Φορολογική ενηµερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
3.4. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που τεκµηριώνουν τα στοιχεία των συµβαλλοµένων
και την εγκυρότητα των πράξεων, όπως τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών
συµβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ..
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη µορφή τους είτε σε
µορφή απλού (µη επικυρωµένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές
αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού και από τα νοµικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠ∆∆, τα δικαστήρια
όλων των βαθµών, τα ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς
πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους και από τις δηµόσιες
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του άρθρου 1 του Ν 3429/05.
Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή
φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω
υπηρεσίες και φορείς. γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων,
εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
∆εν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς µε την υποβολή της προσφοράς τους δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας.
β) κατά την συµµετοχή τους έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών
διατάξεων και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται βάσει του άρθρου 127 Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό σε
περίπτωση άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Σελίδα 5 από 15

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ενηµερωθείτε από το Γραφείο Προµηθειών στο
τηλέφωνο: 28410 89923 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια υπάλληλος Ζαµβία Παγκάλου).
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου

Αντώνιος Εµµ. Ζερβός

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
αρ. πρωτοκόλλου
αρ. µελέτης
Προϋπολογισµός
Φ.Π.Α. 24%
∆απάνη
Πίστωση
Κ.Α.

: 8611/26-05-2017
:
56/2017
:
19.999,850€
:
4.799,964€
:
24.799,814€
:
303.000,00€
: 10.6641
17.000€
20.6641.01 200.000€
25.6641
1.000€
30.6641
85.000€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη ∆/νσης
Περιβάλλοντος

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

∆εµέτζου Μαρία
Χηµικός

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

8611/26-05-2017
56/2017
19.999,85 ευρώ
Ι∆. ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε
µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών
αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ.
φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των
Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».
Σε εκτέλεση των παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα µελέτη, η οποία αφορά την προµήθεια υγρών
καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων (επιβατηγά, µηχανήµατα έργου, φορτηγά κλπ).
∆ήµος Αγίου Νικολάου (∆.Α.Ν.)
Το συνολικό κόστος της «προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου» (CPV 09134200-9,
09132100-4 καύσιµα) σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των
24.799,814 ευρώ (19.999,850 πλέον 4.799,964 ΦΠΑ 24%) και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις που
εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό του έτους.
Η συγκεκριµένη προµήθεια προτείνεται να γίνει µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς
βρίσκεται σε εξέλιξη άλλος ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για το
σύνολο αναγκών σε καύσιµα και λιπαντικά, ο οποίος όµως δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως την
ηµεροµηνία λήξης της παράτασης της σύµβασης που έχουµε µε τον τρέχων ανάδοχο. Προτείνεται η
απευθείας ανάθεση για γρήγορη αντιµετώπιση του θέµατος προκειµένου ο στόλος του ∆ήµου να µην
ακινητοποιηθεί και να µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών ∆ήµου κρίσιµης σηµασίας
(Υπηρεσία Καθαριότητας – αποκοµιδή απορριµµάτων) µε συνέπειες στην δηµόσια υγεία.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση της τιµής για κάθε είδος προµήθειας ξεχωριστά, εφόσον τα είδη αυτά συµφωνούν µε τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Συγκεκριµένα για την προµήθεια υγρών καυσίµων, το κριτήριο κατακύρωσης χαµηλότερης
προσφοράς σηµαίνει µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στις µέσες τιµές λιανικής πώλησης του
είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή
∆ήµου Αγίου Νικολάου.
∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισµό των ειδών, όπως
αυτός αναφέρεται στην παρούσα µελέτη.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του
συνόλου των ειδών των καυσίµων.
Οι ποσότητες όλων των υπό προµήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια
και εξαρτώνται από τις ανάγκες του ∆ήµου Αγίου Νικολάου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς
προµήθεια ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται όπως ορίζεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές
(NUTS GR432). Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα
και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται εντός των ∆ιοικητικών
ορίων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και
χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Ο
ανάδοχος εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων, θα πρέπει να
καταθέσει µε την προσφορά του κατάλογο µε συνεργαζόµενα πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν
τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άγιος Νικόλαος 25-05-2017

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

8611/26-05-2017
56/2017
19.999,85 ευρώ
Ι∆. ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

Μονάδα
Μέτρησης

1

Πετρέλαιο Κίνησης

09134200-9

Λίτρα

1,15

13739

15799,85

2

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

Λίτρα

1,4

3000

4200

Καθαρή αξία προ ΦΠΑ

19999,85

ΦΠΑ

4799,964

Γενικό Σύνολο

24799,814

Τιμή λίτρου

Ποσότητα

Δαπάνη

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη ∆/νσης
Περιβάλλοντος

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

∆εµέτζου Μαρία
Χηµικός

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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8611/26-05-2017
56/2017
19.999,85 ευρώ
Ι∆. ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχν. Προδ. 1: Καύσιµα
Οι αναγκαίες ποσότητες : α) πετρελαίου κίνησης και β) αµόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των
αναγκών του ∆ήµου.
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα
και προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και τις σχετικές
Αγορανοµικές διατάξεις (αρ. 470/93 (ΦΕΚ 496/Β/7-7-93) απόφαση Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου
του κράτους, όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει ως σήµερα, αρ. 354/2000 (ΦΕΚ 410/Β/11-04-01)
& 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/11-02-04) Κ.Υ.Α. Υπ. Οικ.- Ανάπτ.- Περιβ. Χωροτ. & ∆ηµ. Έργων, των
ΦΕΚ 426/31-3-00, 1730/Β/27-12-01, ΕΥΡΩΠ. Ο∆ΗΓΙΑ 2003/17, ΦΕΚ 1273/5-9-03 ή όπως αυτά
ορίζονται µε νέες διατάξεις και ισχύουν σήµερα.
Ειδικότερα:
1: Πετρέλαιο κίνησης Diesel, κατώτερης θερµαντικής ικανότητας 9.800 – 10.400 kcal/KG. Το
καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρµανσης.
2: Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη
super, νερό ή πετρέλαιο.
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο
του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούµενων προδιαγραφών.
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων (NUTS GR 432), θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις
ανάγκες του κάθε φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα:
- Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη άµεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο προµηθευτής εντός
των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, κατόπιν γραπτής εντολής που θα
προσκοµίζεται από την Υπηρεσία.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 25-05-2017
Η Προϊσταµένη ∆/νσης
Περιβάλλοντος

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

∆εµέτζου Μαρία
Χηµικός

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πλήρη στοιχεία
οικονοµικού φορέα
(Προµηθευτή)
(Επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση έδρας, Τ.Κ., ΑΦΜ, ∆ΟΥ,
Τηλέφωνο, fax, e-mail αν υπάρχει)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Τεχν. Προδ. 1: Καύσιµα
Οι αναγκαίες ποσότητες : α) πετρελαίου κίνησης και β) αµόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη
των αναγκών του ∆ήµου.
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα και
προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και τις σχετικές
Αγορανοµικές διατάξεις (αρ. 470/93 (ΦΕΚ 496/Β/7-7-93) απόφαση Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου
του κράτους, όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει ως σήµερα, αρ. 354/2000 (ΦΕΚ 410/Β/11-04-01)
& 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/11-02-04) Κ.Υ.Α. Υπ. Οικ.- Ανάπτ.- Περιβ. Χωροτ. & ∆ηµ. Έργων, των
ΦΕΚ 426/31-3-00, 1730/Β/27-12-01, ΕΥΡΩΠ. Ο∆ΗΓΙΑ 2003/17, ΦΕΚ 1273/5-9-03 ή όπως αυτά
ορίζονται µε νέες διατάξεις και ισχύουν σήµερα.
Ειδικότερα:
1: Πετρέλαιο κίνησης Diesel, κατώτερης θερµαντικής ικανότητας 9.800 – 10.400 kcal/KG. Το
καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρµανσης.
2: Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη
super, νερό ή πετρέλαιο.
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο
του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούµενων προδιαγραφών.
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων (NUTS GR 432), θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις
ανάγκες του κάθε φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα:
- Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη άµεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο προµηθευτής εντός
των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, κατόπιν γραπτής εντολής που θα
προσκοµίζεται από την Υπηρεσία.
Όλα τα είδη θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών µε αριθµό 56/8611/26-052017.
Σφραγίδα και
Υπογραφή του
Συµµετέχοντος

.....................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πλήρη στοιχεία
οικονοµικού φορέα
(Προµηθευτή)
(Επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση έδρας, Τ.Κ., ΑΦΜ, ∆ΟΥ,
Τηλέφωνο, fax, e-mail αν υπάρχει)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο
Κίνησης
Βενζίνη
2
Αµόλυβδη
1

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Λίτρα

13.739

Λίτρα

3.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(Αριθµητικώς %)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(Ολογράφως)

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των αναγκαίων ποσοτήτων, για την κάλυψη των
αναγκών του ∆ήµου Αγίου Νικολάου σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη από τον ∆ήµο.

Σφραγίδα και
Υπογραφή του
Συµµετέχοντος

.....................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α/Α ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5ο χλµ. Αγ. Νικολάου - Κριτσάς Άγιος Νικόλαος, T.K. 721 00, Τηλ. 28410 82340

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ
Ι. Σεργάκη 29, Νεάπολη Λασιθίου, T.K. 724 00, Τηλ. 28410 33271, Φαξ 28410
33571, 28410 90888

3

ΨΙΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Λατούς (Καραµανλή Κωνσταντίνου) 9 Άγιος Νικόλαος, T.K. 721 00, Τηλ. 28410
22374

4

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72053

5

ΠΛΕΥΡΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Ο.Ε.
ΤΑΡΜΑΡΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72400

6

ΜΑΣΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.
Κριτσά Λασιθίου, T.K. 720 51, Τηλ. 28410 51190

7

ΚΑΛΥΒΑΣ Ν. & ΕΜΜ. ΟΕ
ΚOΜΒΟΣ ΞΗΡOΚΑΜΠΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛAΟΥ - ΕΛΟYΝΤΑΣ Άγιος Νικόλαος,
T.K. 721 00, Τηλ. 28410 28150

8

ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΙΛΑΤΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 72400

9

ΦΑΪΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 72400

10

ΝΑΞΟΣ Α.Ε.
ΕΛΟΥΝΤΑ (ΘΕΣΗ ΚΥΠΕΡΙ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72053

11

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72100, Τηλ. 28410 82183

12

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.
2ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72100, Τηλ. 28410 28556
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13

ΠΛΕΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΤΡΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72100, Τηλ. 28410 61349

14

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Λόντου 8, Τ.Κ. 10681 Αθήνα
Τηλ: 210 3820870
Φαξ: 210 3301977
E-mail: info@obe.gr

15

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αρχιµήδους 29, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71306
Τηλ: 2810 220885
Φαξ: 2810 220881
E-mail: popek@sppi.gr
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