
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Χαλκίδα, 23-12-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-  ΕΛ.ΑΚΤ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                        
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ           
                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Πλοηγικός Σταθμός ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση 

προμήθειας πετρελαίου κίνησης για το σκάφος (πλοηγίδα) «Π.Υ. 03» , για το έτος 2022. Η προμήθεια θα είναι 

τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (περίπου 

7.200 λίτρα), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την 01-01-2022 (ή την ημερομηνία υπογραφής 

της) έως 31-12-2022. Η  δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 10.749,60€  συμπεριλαμβανομένων  των 

νομίμων  κρατήσεων. 

Η προμήθεια απαλλάσσεται Φ.Π.Α. (άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 -ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000).  

Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τελικής χαμηλότερης τιμής, κατόπιν έκπτωσης (επί τοις εκατό), επί της διαμορφούμενης  
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που 
εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας  για την ημέρα 
παράδοσης των καυσίμων.  

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου που θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον υποψήφιο ανάδοχο 
τιμή είναι οι εξής: 

4% επί της καθαρής αξίας υπέρ Μ.Τ.Ν. 

2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν . 

2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Ν.& Ε.Λ.Ο.Α.Ν. 

0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

3% χαρτόσημο επί των ανωτέρω  κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ & Α.Ε.Π.Π. 

20% υπέρ ΟΓΑ επί του αθροίσματος των ανωτέρω χαρτοσήμων.  

Επί της τιμολογιακής αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%. 
Τόσο για τις κρατήσεις όσο και για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος δίδεται βεβαίωση από την Υπηρεσία μας.  
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται, τμηματικά, για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων από επιτροπή της Υπηρεσίας μας, και την προσκόμιση των 
απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών. Η πληρωμή θα διενεργείται από την Παγία Προκαταβολή του 
Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ.1  του άρθρου 
73  του ν.4421/2016  θα υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης θα προσκομιστεί 
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.                                                                                       

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στην Πλοηγίδα, με ειδικό όχημα του πρατηριούχου, εντός 24 
ωρών από την ειδοποίηση από την Υπηρεσία μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές 
πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Πλοηγικό Σταθμό, στον τηλεφωνικό αριθμό: 22210-25591 
(εσωτ. 19) προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης, μέσα σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι  και την 
28-12-2021 και ώρα 12:00 στο  Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Γραφ. Πλοηγικού Σταθμού.                                                                                                      

                                                                                                      Ο Κεντρικός Λιμενάρχης 
                                                                                                       Ως Διοικητής του Π.Σ.Χ. 
 
 
 

                                                                                             Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ Κων/νος  
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