
1 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ρόδος ,                       24-01-2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Αρ. Πρωτ.: 8421.1/01/2020 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Π. Σ. ΡΟΔΟΥ      ΠΡΟΣ:    Μ.Μ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΑΤ/ ΧΩΝ ΡΟΔΟΥ 

Ταχ. Δ/νση   : Μανδράκι – Ρόδος                         

Ταχ. Κώδικας  : 85131    

Τηλέφωνο : 2241028666  (εσ.16)       ΚΟΙΝ: 

Fax : 2241027365            

 E-mail : rodos.pagia@hcg.gr    

       

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ». 

 

1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας 

πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. - 44 του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου για το έτος 

2020. 

2.Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη για το προαναφερόμενο διάστημα ανέρχεται στο ποσό των 

τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (3.410,40 €) συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 24/20-01-2020 

ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Π.Υ. (ΑΔΑ: ΨΠΜΞ4653ΠΩ-ΦΘ0, 

ΑΔΑΜ:20REQ006176393 2020-01-20) και αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης έως δύο χιλιάδων 

οχτακοσίων λίτρων ( 2.800  litr.). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου/ 

Αυτοτελές Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 22410-22203, 22410-28888 

& 22410-28666,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, χωρίς Φ.Π.Α., συνοδευόμενη με εν 

ισχύ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ή  σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την 

είσπραξη οφειλών προς το δημόσιο, εσώκλειστα σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του προμηθευτή μέχρι  και την 14-02-2020 και ώρα 10:00 στη Γραμματεία Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Ρόδου, όπου  και θα  λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου. Οι 

προσφορές θα εξεταστούν δημόσια από την 3μελη επιτροπή του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου την 14-02-

2020 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, όπου και θα 

επιλεχθεί ο μειοδότης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ-ΤΙΜΗ 

1. Η τελική υπό προμήθεια ποσότητα του πετρελαίου κίνησης θα διαμορφώνεται κάθε φορά σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου. 
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2. Η τιμή προμήθειας πετρελαίου κίνησης είναι η μόνιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του πετρελαίου κίνησης , όπως ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ.  

 

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Η μεταφορά, ασφάλιση και παράδοση των ειδών τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου ο 

οποίος βαρύνεται με μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση των υπό προμήθεια ειδών καθώς και 

λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις μέχρι τη συνολική  παράδοση του είδους στον τόπο παράδοσης. 

2. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ύστερα από ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την ακριβή ποσότητα 

και χρόνο παράδοσης με βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου απευθείας στην πλοηγίδα Υπηρεσίας Πλοηγικού 

Σταθμού Ρόδου, εντός του Λιμένα Μανδρακίου. 

3. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τις πρωινές ώρες και θα παραδίδει εντός εύλογου διαστήματος πάντως 

όχι πέραν δυο (02) ημερών τη ζητούμενη ποσότητα. Η παράδοση- παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται 

παρουσία αρμόδιας Επιτροπής Π.Σ. Ρόδου  για την παραλαβή καυσίμων. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις ( επί της συμβατικής αξίας ), οι οποίες βαρύνουν τον 

προμηθευτή  και αποδίδονται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς στα αρμόδια ταμεία: 

α) 2% υπέρ ΕΛΟΑΝ,  

β) 4% υπέρ ΜΤΝ, 

γ) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΣ, 

δ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

ε) 2% χαρτόσημο Δημοσίου επί του συνόλου των κρατήσεων ΕΛΟΑΝ και ΜΤΝ,  

στ) 3% χαρτόσημο Δημοσίου επί του ΕΑΑΔΣ  

 ζ) 3% χαρτόσημο Δημοσίου επί του ΑΕΠΠ 

και η) 20% ΟΓΑ επί του συνόλου των χαρτοσήμων.  

2. Επί της καθαρής αξίας της προμήθειας του είδους παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 1% 

(παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994- ΦΕΚ Α΄43/22-03-1994), αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. και χορηγείται 

σχετική βεβαίωση για την επιστροφή στον προμηθευτή.  

3. Η προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 (Α΄248) και χορηγείται 

σχετική βεβαίωση στον προμηθευτή.  

4. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  

από την Υπηρεσία, μέσω της Παγίας Προκαταβολής Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου.  

 

 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης  

 

 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΑΤΗΣ Σπυρίδων 
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