
ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ
ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΦΦΦΕΕΕΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΡΡΡΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣ
∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΧΧΧΕΕΕΡΡΡΣΣΣΟΟΟΝΝΝΗΗΗΣΣΣΟΟΟΥΥΥ
∆∆∆///ΝΝΝΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΩΩΩΝΝΝ   ///   
ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ///   
ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   &&&   ΗΗΗ///ΜΜΜ   
ΕΕΕΞΞΞΟΟΟΠΠΠΛΛΛΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ                        

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Καυσίµων & 
λιπαντικών για την κινηση όλων των 
αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του 
∆ήµου             

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2010

ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΟΟΟΤΤΤΑΑΑ   ---   ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ

Προµήθεια Καυσίµων & λιπαντικών για την κινηση όλων των 

αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου

Προϋπολογισµού: 148.749,00 σε ΕΥΡΩ

Μάρτιος, 2010
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Προµήθεια Καυσίµων & 
λιπαντικών για την κινηση όλων των 
αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του 
∆ήµου
Προϋπολογισµός: 148.749,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: Προµήθεια Καυσίµων & λιπαντικών για την 

κινηση όλων των αυτοκινήτων & µηχανηµάτων 
του ∆ήµου

Κωδ. Προϋπ/σµού: 70.6641.0002

Περιγραφή:
 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την 

κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.Η προµήθεια θα γίνεται για συνολική διάρκεια 12 µηνών 
από την υπογραφή της σύµβασης.

Στον προϋπολογισµό του έτους 2010 υπάρχει πίστωση για την παραπάνω προµήθεια 
ποσού  90.000,00 ευρώ . Στον προϋπολογισµό του έτους 2011 θα εγγραφεί πίστωση για 
την πληρωµή του υπολοίπου της σύµβασης της προµήθειας.
Σε περίπτωση που η δαπάνη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης δεν καλύπτεται 
από το παραπάνω ποσό θα γίνει τροποποίηση προϋπολογισµού και νέα ψήφιση για το 
παραπάνω ποσό.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 15/03/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/03/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Καυσίµων & λιπαντικών για 
την κινηση όλων των αυτοκινήτων & 
µηχανηµάτων του ∆ήµου

                             

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Καυσίµων & λιπαντικών για την 
κινηση όλων των αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου

Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε 
τις διαταξεις:

α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων Οργανισµων 
Τοπικης Αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91, 
του Ν.2286/95, του Π.∆. 370/95, καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη

Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α) Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β) Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ) Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας

Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε ανοικτο διαγωνισµο µε 
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου.

Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου 
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα 
των Ε.Κ.
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Α ρ θ ρ ο 5ο

Η δαπανη δηµοσιευσης της προκυρηξης από 4/9/2009 , βαραινει τον προµηθευτή 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης - Συµβαση

Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την 
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης 
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της 
ανακοινωσης,για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω 
Αρθρο οριζονται.

Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη,οπως οριζεται µε το Αρθρ.25 της 
Υπ.Αποφ.11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι της συνολικής 
συµβατικής αξίας της προµηθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη 
οπως οριζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 
προµηθειας µετα την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβη απο την αρµοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης

Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη 
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την 
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1) 
ετους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου

Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης 
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις 
του,µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 
11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη

Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους δεν ειναι συµφωνα µε 
τους ορους της συµβασης ή εµφανιζει ελαττωµατα η κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται 
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
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Φοροι, τελη, κρατησεις

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και 
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο Φ.Π.Α. 
βαρυνει τους ΟΤΑ

Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων

Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα 
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση.Η επιτροπη συγκροτειται για 
τη  συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου 
Συµβουλιου και σ' αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το 
Αρθρ.28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο,κατα τα λοιπα οπως το 
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  15/03/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Καυσίµων & 
λιπαντικών για την κινηση όλων των 
αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του 
∆ήµου

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 Υγρό για καθαρισµό  µηχανών λίτρα 10,00 80,00 800,00800,00800,00800,00

2 Καθαριστικό σπρέϋ κλιµατιστικού 
αυτοκινήτου

τεµάχια 12,00 16,00 192,00192,00192,00192,00

3  Αντισκωριακό/αντιψυκτικό  
ύδατοδιαλυτό σπρέϋ ιδανικό για 
όλους τους τύπους µηχανών µε 
αντοχή έως -52οC

λίτρα 100,00 9,50 950,00950,00950,00950,00

4 Λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες 
SAE15/40 ποιότητας ACEA 
E3/132, API CF ,MAN M3275 , 
VOLVO VDS ALLICON

λίτρα 300,00 4,65 1.395,001.395,001.395,001.395,00

5 Λιπαντικό υδραυλικών 
συστηµάτων 68

λίτρα 600,00 3,00 1.800,001.800,001.800,001.800,00

6 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
συνθετικής τεχν. ACEA B3 API 
CF, MAN M3277, VOLVO VDS -2, 
VDS-3, RENAULT (CRVL) LD 
10/40

λίτρα 300,00 14,50 4.350,004.350,004.350,004.350,00

7 Λιπαντικό για αυτόµατες 
µεταδόσεις κίνησης, τιµονιών κλπ.
(ATF)

λίτρα 60,00 6,50 390,00390,00390,00390,00

8 Λιπαντικό απορρυπαντικού τύπου 
για δίχρονους βενζινοκινητήρες 
(2T) 

λίτρα 150,00 5,50 825,00825,00825,00825,00

9 Υγρό για φρένα DOT4 λίτρα 24,00 13,50 324,00324,00324,00324,00

10 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης 
10/40 για βενζινοκινητήρες 
ηµισυνθετικό 

λίτρα 150,00 9,50 1.425,001.425,001.425,001.425,00

11 Ενισχυτικό καθαριστικό  
πετρελαίου

λίτρα 30,00 3,60 108,00108,00108,00108,00

12 Συνθετική βαλβολίνη 75/80 λίτρα 50,00 9,60 480,00480,00480,00480,00

13 Γράσσο λιθίου λίτρα 20,00 14,20 284,00284,00284,00284,00

14 Νερό απιονισµένο λίτρα 400,00 1,00 400,00400,00400,00400,00

15 Καθαριστικό φρένων τεµάχια 100,00 8,00 800,00800,00800,00800,00

16 Αντισκωριακό τεµάχια 30,00 10,00 300,00300,00300,00300,00

17 Ειδικό λιπαντικό υγρό για 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
µεταδόσεις, τελικούς ρυθµιστές 
µείωσης των στροφών, υδραυλικά 
φρένα και συµπλέκτες µέσων 
Case και CaseIH µε αντοχή -30οC 
έως 50oC

λίτρα 200,00 3,25 650,00650,00650,00650,00

18 Σπρέϋ αιθέρα τεµάχια 6,00 10,00 60,0060,0060,0060,00

19 Σπρέϋ αποµάκρυνσης υγρασίας τεµάχια 12,00 10,00 120,00120,00120,00120,00

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 15.653,0015.653,0015.653,0015.653,00

ΦΠΑ 21212121%
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3.287,133.287,133.287,133.287,13

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 18.940,0018.940,0018.940,0018.940,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός       

Λ. Χερσονήσου  15/03/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Καυσίµων & 
λιπαντικών για την κινηση όλων των 
αυτοκινήτων & µηχανηµάτων του 
∆ήµου

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 70.000,00 1,30 91.000,0091.000,0091.000,0091.000,00

2 Βενζίνη λαδωµένη λιτρα 200,00 1,60 320,00320,00320,00320,00

3 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 10.500,00 1,52 15.960,0015.960,0015.960,0015.960,00

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 107.280,00107.280,00107.280,00107.280,00

ΦΠΑ 21212121% 22.528,8022.528,8022.528,8022.528,80

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 129.809,00129.809,00129.809,00129.809,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 15/03/2010

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός       

Λ. Χερσονήσου  15/03/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη


