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                Χίος,  19 Ιανουαρίου 2023 

                                ΠΡΟΣ :  
Κάθε ενδιαφερόμενο για την Προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη 
άμεσων και επιτακτικών αναγκών της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου.   

 
                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ:   «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη άμεσων και ανελαστικών 

αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου έτους 2023, έως του ποσού των 
9000,00€ μετά ΦΠΑ 17% και νόμιμων κρατήσεων » 
 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου προτίθεται να  προβεί στην προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης για το επιτελείο της και όλων των  Υφισταμένων Υπηρεσιών της, για 

το οικονομικό έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 9000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

17% και των νομίμων κρατήσεων ως εξής .  

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9000,00 € 

1  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών του επιτελείου και όλων των 

Υφισταμένων Υπηρεσιών της  Δ.Α Χίου. 

Χρονική διάρκεια: οικονομικό έτος 2023  

Ποσότητα: Έως Επτά Χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα και 78/100   (7269,78 ltr)  Λίτρα. 
Κριτήριο ανάθεσης: Θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο ημερήσιο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/14., κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, 
που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
θέρμανσης). 
  Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να 

υπερβαίνει το ποσοστό 5%. 

 

*ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

Έως Επτά Χιλιάδες 

διακόσια εξήντα 

εννέα και 78/100   

(7269,78 ltr)  

Λίτρα 

*Η ποσότητα σε λίτρα υπολογίστηκε βάση του αναρτημένου από 18-01-2023 

δελτίου καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο ΄΄fuelprices΄΄ 

και αναφέρεται σε τιμές της 17-01-2023.   

 

 

 

 



 

Α.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 

 

 

1. Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης  θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που 

προορίζεται, να πληρεί τουλάχιστον τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

και να είναι εγκεκριμένο για κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

 

2. Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) του πετρελαίου θέρμανσης 

καθορίζεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου 

του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων. 

 

3. Το πετρέλαιο θέρμανσης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και 

φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης. 

 

Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων 

στοιχείων. 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Υπεύθυνη Δήλωση, του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ότι οι προδιαγραφές του 

προσφερόμενου  πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτουν και θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ της υπ. αριθ. 

8045/1/404-α’  από 19-01-2023  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  της Δ.Α. Χίου. 

 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
                                                    ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2023 

                  ΕΙΔΟΣ 

 
        ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ   

           ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%)  
   

 (ολογράφως)  (αριθμητικώς)  

              ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
              ………………………………………………    

             ……………………………….επί τοις εκατό 

 

                        …….% 

 

             ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  
    

     
 

 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως & ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ. αριθ. 8045/1/404-
α’  από 18-01-2023  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  της Δ.Α. Χίου  
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας οικονομικής προσφοράς μου είναι ένας (01) μήνας, από την καταληκτική 
ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών ως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 

                     ………………………2023  
                                                                                                                        Τόπος/ημερομηνία  
                                                                                                                             Ο Προσφέρων 

                                                         (Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα) 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

        ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 

Ανωτέρω Έντυπο ανάλυσης  Οικονομικής Προσφοράς έτους 2023 

 



  1. Οι  προσκαλούμενοι Οικονομικοί Φορείς, παρακαλούνται, όπως έως  την  30-01-2023 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, υποβάλλουν  την προσφορά τους  στο Αρμόδιο Γραφείο 

Διαχείρισης  της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου οδός Κουντουριώτου 32 Τ.Κ.82132.     

  2.                                 Εξωτερικά στο φάκελο θα έχετε την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών του επιτελείου και όλων 

των Υφισταμένων Υπηρεσιών της  Δ.Α Χίου» . 

-Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ 1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπρόσωπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά 

ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.(Άρθρο 80 παρ 9 του Ν. 

4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 7 αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019). 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (Άρθρο 80 παρ 1,2 του Ν. 4412/2016 όπως προστ. με την παρ 7 αδ του Άρθρου 43 του 

Ν. 4605/2019). 

β. Φορολογική ενημερότητα  να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ανάθεσης 

(Άρθρο 80 παρ 2 του 4412/2016) 

γ. Ασφαλιστική Ν. ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ 2 του 4412/2016)  

{να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της και να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την 

υποβολή της}.  

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (να έχει εκδοθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης). 

                                                                                            

                                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                       

                                                                                                   ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ  

 

 
 

              
 
 
 
 
 
 



 


