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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 17/ 29-3-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Πέμπτη  29  Μαρτίου 2018 

και ώρα  12:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, 

την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αρ. πρωτ.:  2/19641/29-3-2018 

σε ορθή επανάληψη,  η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά 

(7) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.  Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 

4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Καραγιάννη Μαρία, 7. Δράκο Στέφανο, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος),  2. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  3. Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),   

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής,  υπαλλήλου του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

ΘΕΜΑ                                                              Aπόφ. Αρ. 164/ 2018 (ΑΔΑ: 75ΛΖΩ1Ρ-ΛΚΠ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των  παρακάτω θεμάτων   όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών 

της, να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

1. Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για 

ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου Ρόδου 2018-2019».  Το θέμα θεωρείται επείγον γιατί ο διαγωνισμός  

πρέπει να ολοκληρωθεί πριν προκύψουν προβλήματα έλλειψης καυσίμων στο Δήμο μας.   

  (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/19618/28-3-2018) 

 

2. Ανάκληση της με αρ. 464/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου» και έγκριση εκ νέου του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
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Ρόδου. Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία για 

την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/19749/29-3-

2018)                                                                                 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά - τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για 

ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου Ρόδου 2018-2019». 

2. Ανάκληση της με αρ. 464/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου» και έγκριση εκ νέου του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου.  

 

ΘΕΜΑ 1o                                                 Aπόφ. Αρ. 165 / 2018 (ΑΔΑ: 6Ο9ΖΩ1Ρ-ΙΛΚ)   

 Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά - τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για 

ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων 

του Δήμου Ρόδου 2018-2019». 

  (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ: 

2/19618/28-3-2018) 

 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/19618/28-3-2018, δια της οποίας 

κοινοποιούνται τα πρακτικά Ι & ΙΙ  της επιτροπής του διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2018-

2019», ως κατωτέρω: 

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής ) και (Οικονομικών προσφορών ) για 

ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  

προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2018-2019 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση των   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά και (Οικονομικών προσφορων ) για ανάδειξη προσωρινών 

μειοδοτών του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2018-2019 

Συνημμένα : 
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1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών 

μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια  ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ2018-2019 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου του 

Δήμου» για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και κτιρίων του Δήμου Ρόδου 

και των νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού  πέντε εκατομμυρίων 

τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και έξι λεπτών.(5.498.502,06 €)       

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων  (2.922.836,09 €) δύο εκατομμύρια εννιακόσια 

είκοσι δύο χιλιάδες  οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενεά λεπτά   για το Δήμο Ρόδου, εκατόν 

ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (193.930,0) για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ  (173.920,00€) για τη Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οκτώ χιλιάδες  ευρώ (8.000,00€) για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και δύο εκατομμύρια εκατόν 

ενενήντα ενεά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι   ευρώ (2.199.816,00€ €) για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ (Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ. προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

(4.434.275,85) τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα 

πέντε  ευρώ και ογδόντα πέντε   λεπτά χωρίς   ΦΠΑ :24%. 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/7714/2018   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 54202,3 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC002668476 2018-02-14 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Τρίτη 20 του μηνός Μαρτίου  του έτους 

2018  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μονιμός Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μονιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, 

ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος , του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 05/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

(ΑΔΑ:7ΔΛΔΩ1Ρ-Ξ2Α), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 62/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΒΦΒΩ1Ρ-ΠΑΥ), συνήλθαμε στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου 

Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 
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πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ.  20-03-2018  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 54202,3 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 

από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, 

προσφορά από τους Παρακάτω  προμηθευτές : 

 ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 91144 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :92275 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου               

Ρόδου για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι όλες οι ανωτέρω 

εταιρείες υπέβαλαν έντυπη προσφορά σύμφωνα με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων   και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3  της 

διακήρυξης ήταν τα εξής  : 

1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και 

την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 5.967,00 € που αφορά τα τμήματα 2 

λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2018,  τμήμα 6 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού 

Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2018, Τμήμα 8 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 10 λιπαντικά 

οχημάτων Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 14 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού 

Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2019, τμήμα 16 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019  

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής της τράπεζα ALPHA BANK A.E. ποσού 76.688,81 € που αφορά το 

τμήμα 1 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018, , τμήμα 7 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 9 καύσιμα Δήμου 

Ρόδου 2019, τμήμα 15 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019 .  

Διευκρινίζεται ότι στις 20/03/2018 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με  αριθμό πρωτ. : 

2/17604/20-03-2018 επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε. περί της εγκυρότητας ή μη αυτής και έλαβε             θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επίσης στις 20/03/2018 εκτύπωσε μέσω της ιστοσελίδας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. την με αρ. πρωτ. 

16099/20-03-2018 βεβαίωση για την Εγκυρότητα Εγγυητικής Επιστολής της εταιρείας ELDONS 

HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ. 
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλες οι  διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν  ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον 

έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η επιτροπή 

διαπίστωσε τα εξής 

Για τα λιπαντικά για τα τμήματα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2018,  τμήμα 6 λιπαντικά 

οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2018, Τμήμα 8 Λιπαντικά  ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 10 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 14 λιπαντικά οχημάτων 

Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2019, τμήμα 16 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

2019  

καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  Λιπαντικά 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή 

διαπίστωσε τα εξής 

για τα καύσιμα για το τμήμα 1 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018, , τμήμα 7 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, 

τμήμα 9 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 15 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019 καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον 

τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού 

προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  καύσιμα Δήμου Ρόδου και Καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018 και 

2019. 

καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  καύσιμα . 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Έτους 2018-2019>> 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για τα τμήματα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2018,  τμήμα 

6 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2018, Τμήμα 8 

Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 10 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 14 λιπαντικά 

οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2019, τμήμα 16 Λιπαντικά  ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ 2019 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα τμήμα 1 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018, , τμήμα 7 καύσιμα 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 9 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 15 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ  

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου του 

Δήμου» για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και κτιρίων του Δήμου Ρόδου 

και των νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού  πέντε εκατομμυρίων 

τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και έξι λεπτών.(5.498.502,06 €)       

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων  (2.922.836,09 €) δύο εκατομμύρια εννιακόσια 

είκοσι δύο χιλιάδες  οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενεά λεπτά   για το Δήμο Ρόδου, εκατόν 

ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (193.930,0) για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ  (173.920,00€) για τη Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οκτώ χιλιάδες  ευρώ (8.000,00€) για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και δύο εκατομμύρια εκατόν 

ενενήντα ενεά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι   ευρώ (2.199.816,00€ €) για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ (Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ. προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

(4.434.275,85) τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα 

πέντε  ευρώ και ογδόντα πέντε   λεπτά χωρίς   ΦΠΑ :24%. 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/7714/2018   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 54202,3 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC002668476 2018-02-14 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 26 του μηνός Μαρτίου  του 

έτους 2018  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ. 

Ρόδου, ως μέλος,   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου, 

σύμφωνα με την με αριθμό 05/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:7ΔΛΔΩ1Ρ-Ξ2Α), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 62/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΒΦΒΩ1Ρ-ΠΑΥ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και 

των Νομικών προσώπων του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το πρακτικό της 20
ης

 του 

Μηνός Μαρτίου και την από 22/03/2018 με αρ.πρωτ. 2/18128 ενημέρωση των προμηθευτών για την 

αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών   που αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ στις 23/03/2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω  

Πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς ) η εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 1 (καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018) και τμήμα 7 (καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

2018), τμήματα 9 (καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019) και τμήμα 15 (καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019), 

 

Πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς ) η εταιρεία 

ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Για τα λιπαντικά για τα τμήματα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου 

Ρόδου 2018,  τμήμα 6 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 

2018, Τμήμα 8 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 10 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2019, 
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τμήμα 14 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2019, τμήμα 

16 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019. 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε τις κάτωθι Οικονομικές προσφορές : 

 ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 91144  

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα : 92275  

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η προσφορά της  εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 

92275: ήταν η εξής : 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2018 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, 

την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για το νομό 

Δωδεκανήσου. 

Βενζίνη Αμόλυβδη 

95 Οκτ. 
Λίτρο 60.000 2,60% 

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 412.000 3,50% 

Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρο 31.300 2,60% 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ  (ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

2018 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για το νομό 

Δωδεκανήσου. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 730.000 3,50% 

    

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2019 
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Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για το νομό 

Δωδεκανήσου. 

Βενζίνη Αμόλυβδη 

95 Οκτ. 
Λίτρο 150.000 2,60% 

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1.200.000 3,50% 

Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρο 80.000 2,60% 

 

ΤΜΗΜΑ 15 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ  (ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

2019 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για το νομό 

Δωδεκανήσου. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 730.000 3,50% 

    

 

 Η προσφορά της εταιρείας ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα: 91144 ήταν η εξής : 

 

ΤΜΗΜΑ 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Α.Α. Είδος 
ΣΥ           

ΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μονάδα 

 

Ποσότητα 

 

Τιμή 

Μονάδος 

Δαπάνη 

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

1 
Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 20W-50 

Βαρ.            

208 lit 
Λίτρο 832 3,50 2.912,00 € 

2 
Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 15W-40 
Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 3,80 3.161,60 € 

3 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 

10W-40 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 5,20 4.326,40 € 

4 
Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 
Δοχ. 20 lit Λίτρο 160 5,20 832,00 € 

5 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Βαρ. 208 lit Λίτρο 416 3,45 1.435,20 € 

6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Βαρ. 208 lit Λίτρο 1.664 3,45 5.740,80 € 

7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 3,45 717,60 € 

8 
Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών 
Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 3,85 800,80 € 

9 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE για χλοοκοπτικά-αλυσοπρίονα 

SAE 20 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 3,60 748,80 € 

10 
Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: 

ADBLUE 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 2000 1,44 2.880,00 € 

11 
Γράσα Γενικής χρήσεως ασβεστίου 

NLGI-2 
Καδ. 16 kg Κιλό 32 3,00 96,00 € 
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12 Γράσα λιθίου NLGI-2 Καδ. 16 kg Κιλό 32 4,80 153,60 € 

13 Υγρά ψυγείου έτοιμα για χρήση Βαρ. 220 lit Λίτρο 1.100 1,05 1.155,00 € 

14 Συνθετικά Υγρά φρένων DOT 4 
Χαρτ/τιο 

(24X250 cc) 
Λίτρο 12 6,10 73,20 € 

15 
Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU KHO-46 
Βαρ. 208 lit Λίτρο 416 4,10 1.705,60 € 

16 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ SAE 75W-

90  LS 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 40 5,50 220,00 € 

17 
Λάδι διαφορικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI             SAE 75W/85 
Δοχ. 20 lit Λίτρο 100 3,60 360,00 € 

18 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 30 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 4,18 869,44 € 

19 

Λάδι διαφορικού – Τελικών κινήσεων 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR              SAE 50 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 4,18 869,44 € 

20 

Λάδι υδραυλικού συστήματος  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 10W 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 4,18 869,44 € 

21 

Πίσω άξονα διαφορικού Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR Backhoe 

Loaders (MTO) SAE 10W-30 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 3,60 748,80 € 

22 

Βαλβολίνη γραναζιών Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 80W-

90 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 208 4,10 852,80 € 

23 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών & Διαχωριστή 

Ταχυτήτων Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG Βαλβολίνη SAE 85W-140 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 208 4,10 852,80 € 

       

 Σύνολο     32.381,32 € 

 Φ.Π.Α. 24%     7.771,52 € 

 Συνολική δαπάνη     40.152,84 € 

 

ΤΜΗΜΑ 6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΟΠΑΡ 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ     

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου 

SAE 20W-50 

Λίτρο 243.25 2,86 695,70€ 

Λιπαντικά μηχανής 

βενζινοκινητήρων 
Λίτρο 18.18 4,25 77,27€ 

   
Σύνολο με τη μέθοδο 

αποφορολόγησης 
772,96 € 

   Φ.Π.Α. 24% 185,51 € 

   Συνολική δαπάνη 958,47 € 
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ΤΜΗΜΑ 8 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΑ 2018 

ΟΜΑΔΑ 2  

Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 10W-40 PERFORMANCE Λίτρο 2.000 3,95 7.900,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 

                                                                                                                                  

3.000 2,98 8.940,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 15W-40 Λίτρο 4.000 2,98 11.920,00 € 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων 

τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 50 2,98 149,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 2.000 2,98 5.960,00 € 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών) 

τύπου: ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III ή 

ανάλογου τύπου Λίτρο 3.000 3,40 10.200,00 € 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 400 2,80 1.120,00 € 

Γράσα λιθίου  Λίτρο 600 2,90 1.740,00 € 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 9.000 0,95 8.550,00 € 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 5,90 295,00 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 1.000 2,95 2.950,00 € 

Διάλυμα AdBlue  Λίτρο 6.000 0,96 5.760,00 € 

Σύνολο    65.484,00 € 

Φ.Π.Α. 24%    15.716,16 € 

Συνολική δαπάνη    81.200,16 € 

 

ΤΜΗΜΑ 10  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2019 

Α.Α. Είδος 
ΣΥ           

ΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μονάδα 

 

Ποσότητα 

 

Τιμή 

Μονάδος 

Δαπάνη 

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

1 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

20W-50 

Βαρ.            208 

lit 
Λίτρο 2080 3,50 7.280,00 € 

2 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

15W-40 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 2496 3,80 9.484,80 € 

3 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: 

τύπου SAE 10W-40 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 2080 5,20 10.816,00 € 

4 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 

10W-40 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 1000 5,20 5.200,00 € 

5 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Βαρ. 208 lit Λίτρο 1040 3,45 3.588,00 € 

6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Βαρ. 208 lit Λίτρο 9360 3,45 32.292,00 € 

7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Βαρ. 208 lit Λίτρο 1040 3,45 3.588,00 € 

8 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης 

(κιβώτια ταχυτήτων και 

υδραυλικών τιμονιών 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 3,85 3.203,20 € 

9 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 

2- STROKE για χλοοκοπτικά-

αλυσοπρίονα SAE 20 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 624 3,60 2.246,40 € 
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10 
Υγρό καταλύτη 

πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 10000 1,44 14.400,00 € 

11 
Γράσα Γενικής χρήσεως 

ασβεστίου NLGI-2 
Καδ. 16 kg Κιλό 160 3,00 480,00 € 

12 Γράσα λιθίου NLGI-2 Καδ. 16 kg Κιλό 160 4,80 768,00 € 

13 Υγρά ψυγείου έτοιμα για χρήση Βαρ. 220 lit Λίτρο 4.400 1,05 4.620,00 € 

14 Συνθετικά Υγρά φρένων DOT 4 
Χαρτ/τιο 

(24X250 cc) 
Λίτρο 100 6,10 610,00 € 

15 
Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος 

Έργου τύπου KOMATSU KHO-46 
Βαρ. 208 lit Λίτρο 1040 4,10 4.264,00 € 

16 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ SAE 

75W-90  LS 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 250 5,50 1.375,00 € 

17 

Λάδι διαφορικού Μηχανήματος 

Έργου τύπου HITACHI             

SAE 75W/85 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 200 3,60 720,00 € 

18 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 30 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 4,18 3.477,76 € 

19 

Λάδι διαφορικού – Τελικών 

κινήσεων Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR              

SAE 50 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 4,18 3.477,76 € 

20 

Λάδι υδραυλικού συστήματος  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 10W 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 4,18 3.477,76 € 

21 

Πίσω άξονα διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR Backhoe Loaders 

(MTO) SAE 10W-30 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 3,60 2.995,20 € 

22 

Βαλβολίνη γραναζιών 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 80W-90 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 240 4,10 984,00 € 

23 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών & 

Διαχωριστή Ταχυτήτων 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG Βαλβολίνη SAE 85W-140 

Βαρ. 208 lit Λίτρο 832 4,10 3.411,20 € 

       

 Σύνολο     122.759,08 € 

 Φ.Π.Α. 24%     29.462,18 € 

 Συνολική δαπάνη     152.221,26 € 

 

ΤΜΗΜΑ 14 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019 ΔΟΠΑΡ 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

20W-50 

Λίτρο 243.25 2,86 695,70€ 

Λιπαντικά μηχανής 

βενζινοκινητήρων 
Λίτρο 18.18 4,25 77.27€ 

     

   
Σύνολο με τη μέθοδο 

αποφορολόγησης 
772,96 € 

   Φ.Π.Α. 24% 185,51 € 

   Συνολική δαπάνη 958,47 € 
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ΤΜΗΜΑ 16 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΑ 2019 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 10W-40 PERFORMANCE 
Λίτρο 2.000 3,95 7.900,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 20W-50 
Λίτρο 3.000 2,98 8.940,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου: SAE 15W-40 
Λίτρο 4.000 2,98 11.920,00 € 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: 

SAE 20W-50 
Λίτρο 50 2,98 149,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 2.000 2,98 5.960,00 € 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών) τύπου: 

ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III ή ανάλογου 

τύπου 

Λίτρο 3.000 3,40 10.200,00 € 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 400 2,80 1.120,00 € 

Γράσα λιθίου Λίτρο 600 2,90 1.740,00 € 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 9.000 0,95 8.550,00 € 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 5,90 295,00 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 1.000 2,95 2.950,00 € 

Διάλυμα AdBlue Λίτρο 6.000 0,96 5.760,00 € 

Σύνολο    65.484,00 € 

Φ.Π.Α. 24%    15.716,16 € 

Συνολική δαπάνη    81.200,16 € 

Η προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το 

ποσοστό έκπτωσης είναι μεγαλύτερο  με τη περσινή σύμβαση που ήταν 0,5% για όλα τα 

καύσιμα και άρα κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο. 

  Η προσφορά της εταιρείας ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή διότι η μελέτη συντάχθηκε με τις ίδιες ακριβώς τιμές που είχε συνταχθεί η μελέτη 

του 2016 και 2017 που με τη σειρά της είχε συνταχθεί με βάση τις τιμές της σύμβασης που είχε 

υπογράψει ο Δήμος το 2015 για τα λιπαντικά και όλες οι τιμές τις προσφοράς είναι 

χαμηλότερες κατά περίπου 5% για τα λιπαντικά. Άρα η προσφορά της εταιρείας ELDONS 

HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου για τα 

τμήματα 1 (καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018) και τμήμα 9 (καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019)), την 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 2,60% για την βενζίνη και πετρέλαιο 

θέρμανσής και 3,50 για το πετρέλαιο κίνησης ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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(ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών  (ΡΟΔΑ) (τμήμα 7 καύσιμα 2018 και τμήμα 15 καύσιμα 2019) την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με ποσοστό έκπτωσης 2,60% για την βενζίνη και πετρέλαιο 

θέρμανσής και 3,50 για το πετρέλαιο κίνησης  ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

(ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2018 (τμήμα 2)   την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό  32.381,32  

€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 40.152,84 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη 

σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της 

συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  τμήμα 6 λιπαντικά 

ΔΟΠΑΡ 2018 την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 772,96 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 958,47 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται 

δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της συντάχθηκε με 

βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  (ΛΕΟΦΟΡΕΊΩΝ) 

της Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ 2018>> (τμήμα 8) την εταιρεία ELDONS 

HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 65.484,00  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  

81.200,16€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή 

καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε 

με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

το 2016   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2019 (τμήμα 10)   την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό  122.759,08  

€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 152.221,26 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη 

σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της 

συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  τμήμα 14 λιπαντικά 

ΔΟΠΑΡ 2019 την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 772,96 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 958,47 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται 

δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της συντάχθηκε με 

βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  (ΛΕΟΦΟΡΕΊΩΝ) 

της Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ 2019>> (τμήμα 16) την εταιρεία 

ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 65.484,00  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  

81.200,16€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή 

καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε 

με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

το 2016   
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 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 3 και τμήμα 11 (πετρέλαιο θέρμανσης και 

βενζίνη αμόλυβδης ) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου 

2018 και 2019   άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 4 και τμήμα 12 (πετρέλαιο θέρμανσης ) της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου 2018 και 2019 άγονο 

λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα τμήμα 5 και τμήμα 13 (πετρέλαιο κίνησης, 

πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ» του Δήμου Ρόδου 2018 και 2019   άγονο λόγω μη κατάθεσης 

προσφοράς  

 Να ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή  για 

τα καύσιμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου <<ΔΟΠΑΡ>> 2018 και 2019 χωρίς δημοσίευση 

του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016  διότι δε κατατέθηκε 

καμία προσφορά, αφού προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 

2/19618/28-3-2018, δια της οποίας κοινοποιούνται τα πρακτικά Ι & ΙΙ  της επιτροπής του 

διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου 2018-2019»,  

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αρ. 62/2018 (Α.Δ.Α: 6ΒΦΒΩ1Ρ-ΠΑΥ ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Διαγωνισμού Ι Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

Προσφορών του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 

και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου 2018-2019», 

Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για τα τμήματα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2018,  

τμήμα 6 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 2018, 

Τμήμα 8 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 10 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου 2019, 

τμήμα 14 λιπαντικά οχημάτων Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 

2019, τμήμα 16 Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2019, 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα τμήμα 1 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018, , τμήμα 7 

καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 2018, τμήμα 9 καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019, τμήμα 15 καύσιμα ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ 2019,  

 

 

Β) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Διαγωνισμού ΙΙ  Αποσφράγισης και Αξιολόγησης οικονομικών 
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Προσφορών του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 

και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου 2018-2019», 

 

Γ) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου για τα τμήματα 1 

(καύσιμα Δήμου Ρόδου 2018) και τμήμα 9 (καύσιμα Δήμου Ρόδου 2019)), την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 2,60% για την βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσής και 3,50 για 

το πετρέλαιο κίνησης ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών  (ΡΟΔΑ) (τμήμα 7 καύσιμα 2018 και τμήμα 15 καύσιμα 2019) την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με ποσοστό έκπτωσης 2,60% για την βενζίνη και πετρέλαιο 

θέρμανσής και 3,50 για το πετρέλαιο κίνησης  ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

(ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2018 (τμήμα 2)   την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό  32.381,32  

€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 40.152,84 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη 

σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της 

συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  τμήμα 6 λιπαντικά 

ΔΟΠΑΡ 2018 την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 772,96 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 958,47 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται 

δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της συντάχθηκε με 

βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  (ΛΕΟΦΟΡΕΊΩΝ) 

της Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ 2018>> (τμήμα 8) την εταιρεία ELDONS 

HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 65.484,00  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  

81.200,16€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή 

καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε 

με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

το 2016   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2019 (τμήμα 10)   την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό  122.759,08  

€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 152.221,26 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική 

γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη 

σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της 

συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  τμήμα 14 λιπαντικά 

ΔΟΠΑΡ 2019 την εταιρεία ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 772,96 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 958,47 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται 

δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 και 2017 που με τη σειρά της συντάχθηκε με 

βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   
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 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων  (ΛΕΟΦΟΡΕΊΩΝ) 

της Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ 2019» (τμήμα 16) την εταιρεία ELDONS 

HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  ποσό 65.484,00  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  

81.200,16€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή 

καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε 

με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

το 2016   

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 3 και τμήμα 11 (πετρέλαιο θέρμανσης και 

βενζίνη αμόλυβδης ) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου 

2018 και 2019   άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 4 και τμήμα 12 (πετρέλαιο θέρμανσης ) της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου 2018 και 2019 άγονο 

λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα τμήμα 5 και τμήμα 13 (πετρέλαιο κίνησης, 

πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ» του Δήμου Ρόδου 2018 και 2019   άγονο λόγω μη κατάθεσης 

προσφοράς  

 Να ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή  για 

τα καύσιμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ» 2018 και 2019 χωρίς δημοσίευση του 

διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016  διότι δε κατατέθηκε καμία 

προσφορά, αφού προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
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ΘΕΜΑ 2o                                                                     Aπόφ. Αρ. 166 / 2018 (ΑΔΑ: Ω5Ω9Ω1Ρ-2Τ7)  

Ανάκληση της με αρ. 464/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου» και έγκριση εκ νέου του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/19749/29-3-2018)                                                                                 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/19749/29-3-2018 δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και έχει ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της 464/2017 απόφασης της Ο.Ε. και έγκριση του νέου πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.  

Στα πλαίσια ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 – 2018 το 

τμήμα προμηθειών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το Μάιο με σχετική διακήρυξη 

στις 13/06/2017. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεσσάρων εταιρειών: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

που συμμετείχαν στην διαδικασία, η Ο.Ε. με την 464/2017 απόφαση της απέρριψε την προσφορά της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για ελλιπή φάκελο και η τελευταία κατέθεσε ένσταση κατά της 

παραπάνω απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου. Η Αποκεντρωμένη με την υπ’ αριθ. 

68893/31-10-2017 Απόφαση της ακύρωσε την 493/2017 Απόφαση της Ο.Ε. η οποία εξέτασε την 

ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. και ο Δήμος με την σειρά του την πρόσβαλε στο 

άρθρο 152 Ν.3463/2006. Στις 27/03/2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου  με την υπ΄ αριθμό 

06 πράξη της και ΑΔΑ:ΨΞΜ3ΟΡ1Ι-Κ9Λ απόρριψε την 117/24-11-2017 προσφυγή του Δήμου Ρόδου 

κατά της με αριθμ. 68893/31-10-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε την ανάκληση της υπ΄ αριθμό 464/2017 απόφαση της Ο.Ε. 

και την έγκριση του νέου  πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που 

επισυνάπτεται με το παρόν.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, για την ασφάλιση 

όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

 

Στη Ρόδο στις 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 126.000,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 297/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1784/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου στις 13/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/30969/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση 

και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 

έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 270/2017, 365/2017). 

Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 06/07/2017, απέστειλαν 

εγκαίρως προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας οι κάτωθι εταιρείες: 

 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Οι εταιρείες επίσης προσκόμισαν τα δικαιολογητικά  και τις υπεύθυνες δηλώσεις στο τμήμα 

προμηθειών εντός της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 11/07/2017. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 12/07/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1) INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

2) ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

3) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

4) ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφάσισε: 

 Α)  Οι εταιρείες: 

 ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,  
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 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» 

να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε στις 

26/07/2017 και ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  Οι παραπάνω εταιρείες κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που θα γίνει μετά την 

έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. και σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/19749/29-3-2018  εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 464/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΦΠΩ1Ρ-7Ε1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου με θέμα Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων 

των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, 

 Την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

 Την με αρ. 68893/31-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την 

οποία ακύρωσε την 493/2017 με θέμα Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της 

εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. 464/2017 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 06 πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ: ΨΞΜ3ΟΡ1Ι-Κ9Λ με 

την οποία απόρριψε την 117/24-11-2017 προσφυγή του Δήμου Ρόδου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την με αρ. 464/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου», 

 

Β) Εγκρίνει εκ νέου αυτούσιο το από 28/3/2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου και 

 

Γ) Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

Οι εταιρείες: 

 ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,  

 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» 

να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. 
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Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε στις 

26/07/2017 και ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  Οι παραπάνω εταιρείες κάλυπταν πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη κι επομένως περνάνε στο επόμενο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που θα γίνει μετά την 

έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. και σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος των θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας   συνεδρίασης. 

             

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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