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                                                      ΠΡΟΣ  : 
                                                                 Οικονομικούς φορείς  
                                                                     
               Ο  Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου   
                               Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας για τα έτη 2021-2023   
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π. , έχοντας υπόψη  :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/06, όπως 
τροποποιήθηκε από τη περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του 
Ν.4412/2016 

2. Τις διατάξεις τις παρ.1 & 2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 

3. Tα άρθρα 50 και 128 του Ν.4782/2021  

4. Το Π.Δ 80/2016  

5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας  που αναφέρονται στην παρούσα    

6. Το γεγονός ότι καμία προμήθεια στο σύνολο της (άθροιση των ποσών των 
επιμέρους Κ.Α για κάθε ομοειδή προμήθεια) δεν υπερβαίνει το ποσό της 
απευθείας ανάθεσης ως τούτο ισχύει σήμερα (30.000,00 ευρώ άνευ φπα) 

7. Την αρ. 138/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 
ΨΞΛ4ΟΡΘ5-ΓΧΒ  

                                           ΚΑΛΕΙ  
    Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφες κλειστές 
οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Δ.Ο.Π. Ρόδου στην οδό Ερυθρού 
Σταυρού 6, 85131 , e-mail  : doparh@otenet.gr  έως την   2/08/2021 και ώρα 
12.00 π.μ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων( αμόλυβδης βενζίνης, 
πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων  για δύο (2) 
έτη , με συνολικό προϋπολογισμό 17.164,00 €  με Φ.Π.Α. , με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί της μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης στο Νομό , όπως ορίζεται στο εβδομαδιαίο  Δελτίο Επισκόπησης 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΒΟΡΘ5-ΝΤΜ



Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για κάθε είδος 
ξεχωριστά .  
Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόκλησης της προμήθειας 
περιλαμβάνονται στην α.π. 1173/16-06-2021 τεχνική έκθεση .  
Η δαπάνη θα βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς του Δ.Ο.Π. Ρόδου Κ.Α. 
10-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»  
για τα έτη 2021-2022-2023 , με τις κάτωθι ενδεικτικές ποσότητες :  

 
    
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο : στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων Συμβάσεων , στην Διαύγεια και στην 
ιστοσελίδα www.dopr.gr .-   
 
                                                                         Ο Πρόεδρος  
 
                                                             Γεώργιος Ευθύμιος  Τριάντος  
                                                                   Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.             
                                                          
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μ.Ο. Τιμής 
Λιανικής/lt 
στο Νομό 
Δωδ/σου   

Ολική 
δαπάνη με 
Φ.Π.Α.  

Βενζίνη αμόλυβδη 95 
οκτ 

09132100-4 4.000 λίτρα 1,750 7.000,00 

Πετρέλαιο   DIESEL 
κίνησης 

09134100-8 7.000 λίτρα 1,452 10.164,00 

                  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  με ΦΠΑ        17.164,00 

   

                                     Σύνολο με τη μέθοδο της 
αποφορολόγησης   

13.841,94 

                             Φ.Π.Α.  3.322,06 

                                            Συνολική δαπάνη  17.164,00 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΒΟΡΘ5-ΝΤΜ
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