
1 

 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: 7ΜΜΞΩ1Ρ-Μ5Ρ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 5-3-2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/12189 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445     ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Διεύθυνση Περιβ/ντος &  Πρασίνου  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του 
παρόντος με απόδειξη) 
7.Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Ρόδου με έκδοση βεβαίωσης 
ανάρτησης) 

                                           

Θέμα :  «Προμήθεια αναλωσίμων βενζινοκίνητων εργαλείων» 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΗ   902 /2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 35-

6672.0003 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/674.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το 

πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 

19REQ004518660 2019-02-26 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το 

εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 

19REQ004545653 2019-03-01 

8) Το με αριθμό πρωτ. 18/10507/26-2-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 447/31-1-2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προμήθεια αναλώσιμων βενζινοκίνητων εργαλείων, εκτιμώμενης αξίας 

9.999,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης την Τρίτη 19/3/2019 και καταληκτική ώρα 

κατάθεσης προσφοράς, ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

προμήθειας όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα.  

 

ΕΙΔΟΣ  

Γράσα και λιπαντικά CPV : 

24951000-5  

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Λιπαντικό λάμας και αλυσίδας 

αλυσσο-πρίονου φυτικής βάσης, 

ταχέως βιοδιασπώ-μενο των 5 lt. 

Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην 

αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την 

περιστροφή της  γύρω από την λάμα. 

Να διατηρεί λιπαντικό στρώμα υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Να μην 

αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες 

από το νερό και το οξυγόνο. Να 

εξασφαλίζει μειωμένη κατανάλωση 

χάρη στην παχύρευστη υφή του. 

Καθολική χρήση τόσο το καλοκαίρι όσο 

και το χειμώνα, ακόμα και υπό ακραίες 

θερμοκρασίες. 

ΤΕΜ 20 31 620,00 

Λάδι μείξης για δίχρονους 

κινητήρες 4L. Αυτοαναμιγνυόμενο, 

ημισυνθετικό λάδι γενικής χρήσης. 

Κατάλληλο για όλους τους 2χρονους 

κινητήρες, αερόψυκτους και 

υδρόψυκτους. Να εξασφαλίζει 

προστασία από διάβρωση και 

οξειδώσεις. Να διαθέτει δοσομετρητή. 

ΤΕΜ 20 44 880,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.500,00 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ (24%)  360,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.860,00 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

CPV: 42675100-9 

CPV : 44514000-6 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Μπουζί  ΤΕΜ 30 2,8 84,00 

Κεφαλή χορτοκοπτικού κουρδιστή ΤΕΜ 30 15 450,00 

Κεφαλή χορτοκοπτικού αλουμινίου με 

δυο ή περισσότερα κομμάτια μεσινέζας 

ΤΕΜ 50 10 500,00 

Σχοινί εκκίνησης 2,5 mm 100 m ΤΕΜ 1 35 35,00 
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Σχοινί εκκίνησης 3,0 mm 100 m ΤΕΜ 1 35 35,00 

Σχοινί εκκίνησης 3,5 mm 100 m ΤΕΜ 1 40 40,00 

Σχοινί εκκίνησης 4,0 mm 100 m ΤΕΜ 1 50 50,00 

Σχοινί εκκίνησης 4,5 mm 50 m ΤΕΜ 1 60 60,00 

Σχοινί εκκίνησης 5,0 mm 50 m ΤΕΜ 1 60 60,00 

Μεσινέζα χορτοκοπτικού 3,0 mm kgr 10 25 250,00 

Μεσινέζα χορτοκοπτικού 3,5 mm kgr 100 25 2.500,00 

Μεσινέζα χορτοκοπτικού  4mm kgr 100 25 2.500,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.564,00 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ (24%) 1.575,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.139,36 

 
Τα αναλώσιμα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των 
βενζινοκίνητων εργαλείων της αρμόδιας υπηρεσίας, τα οποία είναι της εταιρείας 
HUSQVARNA.  

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς 

τις υποχρεώσεις του. 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που θα έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το οποίο θα έχει 

διάρκεια τριών (3) μηνών,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

4. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί του 

συμβατικού ποσού άνευ φπα. 

 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές 

για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να 

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
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Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019. Η παράδοση-παραλαβή 

των φυτών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

    Σάββας Διακοσταματίου 

 

 

 




