
  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΣΥΜΗ,  08-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ.: 917/8-3-2021 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ. 2246360421 
FAX: 22460-71344         ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ  
   ΣΚΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε 

                                                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την υπηρεσία συντήρησης του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α  στο 
Δημαρχείο του Δήμου Σύμης. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 902/5-3-2021 (ΑΔΑ: 
6Σ0ΙΩΗΠ-ΑΗ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-169. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια με fax στο: 2246071386 στο 
Δήμο Σύμης, ή στο mail: akisymi@yahoo.gr  
 
Από 8/3/2021 ημέρα Δευτέρα, έως και της 12/3/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα γραφεία του Δήμου. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 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 εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.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. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
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παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος (τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα ημέρα Δευτέρα  8/3/2021 
έως και την ημέρα της διαδικασίας 12/3/2021,  στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ  
 
 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
Συνημμένα: 
 

1. H από 24-2-2021 Τεχνική Έκθεση. 
2. Οι από 24-2-2020 Τεχνικές Προδιαγραφές.  
3. Ο από 24-2-2021 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
4. Έντυπο /Δελτίο Συντήρησης 
5. Έντυπο Προσφοράς.  
6. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.symi.gr/




  

 
 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 24/2/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

«Συντήρηση του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α » 

Κ.Α. 10-6264.001 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην τακτική συντήρηση του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. (HANDICARE 2000 – 
εξωτερικού χώρου) στην εξωτερική σκάλα του Δημαρχείου, το οποίο προμηθεύτηκε ο Δήμος Σύμης βάσει της υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 2379/02-09-2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 19SYMV005504254) σύμβασης προμήθειας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται στο ΕΝΤΥΠΟ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, το 
οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης του κατασκευαστή του αναβατορίου. Οι εν λόγω 
εργασίες θα εκτελεσθούν δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της σύμβασης (μία στην αρχή και μία μετά από 6 
μήνες). 

Αν και την διάρκεια των εργασιών συντήρησης προκύψει η αντικατάσταση ειδών εντός της εγγύησης του 
αναβατορίου, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου 
Σύμης. Αν τα υπό αντικατάσταση είδη δεν εμπίπτουν στην εγγύηση, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει 
εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία ώστε ο Δήμος Σύμης να προβεί στην προμήθεια αυτών. 

Ο προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των €1.612,00 (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6264.001 με τίτλο «Δαπάνες συντήρησης ανελκυστήρα, αναβατόριο 
Α.Μ.Ε.Α.» του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2021. 

 
Δεδομένου ότι, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι κάτω από €20.000,00, η επιλογή του αναδόχου για την εν 
λόγω υπηρεσία δίνατε να γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) 
 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 





  

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σύμη, 24/2/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Συντήρηση του Αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α  

 
Κ.Α. 10-6264.001 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Τακτική συντήρηση του 
αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. 
(HANDICARE 2000) 

50750000-
7 

τεμ 2,00 650,00 1.300,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00 

ΦΠΑ 24% 312,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.612,00 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 24/2/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

 
   

ΕΝΤΥΠΟ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 

Όνομα: 

 

Διεύθυνση:                                                                             Πόλη:   

Τ.Κ.:   …………………………………… Τηλ. Αριθμός: 

 

Email:………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Τύπος ράγας :    2000 

Τύπος καθίσματος: Simplicity/Smart/Style 

Αναδιπλωμένη ράγα: Ναι       Όχι 

Project number : 

Unit number : 

Αριθμός εκτύπωσης: 

Έτος : 

Επιπρόσθετες πληροφορίες:  

 

 

 

 

Μπαταρίες : 

  

 

1.0 Ελέγξτε στις μπαταρίες για σκουριά ή βλάβη στις συνδέσεις  

1.1          Ελέγξτε την καλωδίωση των μπαταριών στις συνδέσεις για βλάβη 

1.2          Ελέγξτε  την υποδοχή στις ασφάλειας  για σκουριά  

1.3          Ελέγξτε   αν ο ανελκυστήρας ηχεί στα σημεία φόρτισης 

1.4          Ελέγξτε την ικανότητα φόρτισης των μπαταριών  

 

 

 

 

 

 





  

Μηχανισμός : 

 

 

2.0         Αφαιρέστε τον μηχανισμό  από τη ράγα  

2.1         Καθαρίστε τα κενά ανάμεσα στα γρανάζια και τα ρόλλερ  από τυχόν βρωμιά  

2.2         Ελέγξτε τα νάιλον  ρόλερ  για φθορά  

2.3         Ελέγξτε αν τα πλαστικά ρόλερ κυλούν ομαλά και λιπάνετε με PTFE 

2.4         Ελέγξτε αν τα γρανάζια  έχουν φθαρεί   και λιπάνετε αν είναι απαραίτητο  

2.5         Ελέγξτε την τάση στις αλυσίδας   και σφίξτε αν είναι απαραίτητο   

2.6         Λιπάνετε  με PTFE 

2.7         Ελέγξτε αν οι καβαλάρηδες στρίβουν ομαλά 

2.8         Ελέγξτε αν τα φρένα αποδεσμεύουν  ομαλά  

2.9         Ελέγξτε τον μειωτήρα  για διαρροή λαδιού  

2.10       Ελέγξτε αν το στήριγμα καθίσματος είναι σταθερό  

 

 

Καλωδίωση: 

 

3.0        Ελέγξτε την καλωδίωση για τυχόν ζημιές  

3.1        Ελέγξτε αν η καλωδίωση εφαρμόζει σωστά          

3.2        Ελέγξτε  συνολικά τη γείωση που συνδέεται στο σασί  

 

Σασί : 

 

 

4.0       Ελέγξτε το σασί για ζημιές  

4.1       Ελέγξτε την στήριξη στις μπαταρίας για τυχόν ζημιές  

4.2       Ελέγξτε  στις συγκολλήσεις 

 

 

 

 

Τηλεκοντρόλ : 

 

 

5.0     Αντικαταστήστε στις μπαταρίες των τηλεκοντρόλ  

5.1     Ελέγξτε τα τηλεκοντρόλ για τυχόν ζημιές  

5.2     Ελέγξτε αν τα τηλεκοντρόλ τοίχου εφαρμόζουν σωστά  

5.3     Ελέγξτε τη λειτουργία και των δυο τηλεκοντρόλ  

 

 





  

Κύκλωμα ασφάλειας : 

 

 

6.0     Ελέγξτε την λειτουργία και των δυο επαφών στα καπάκια  

6.1     Ελέγξτε την λειτουργία και των δυο επαφών των  υποποδίων  

6.2     Ελέγξτε την λειτουργία του διακόπτη καθίσματος κάτω από το κάθισμα  

6.3     Ελέγξτε την λειτουργία  του διακόπτη τερμάτων του μηχανήματος  

 

 

 

Κάθισμα : Simplicity /Smart/Style/Perch 

 

 

7.0        Ελέγξτε για την ύπαρξη του αυτοκόλλητου CE 

7.1        Ελέγξτε το κάθισμα για ζημιές  

7.2        Ελέγξτε το υποπόδιο για ζημιές  

7.3        Ελέγξτε το μπράτσο και την άρθρωση για ζημιές  

7.4        Ελέγξτε την λειτουργία του χειριστηρίου και αν υπάρχουν ζημιές  

7.5        Ελέγξτε τη λειτουργία του κλειθροδιακόπτη  

7.6        Ελέγξτε αν υπάρχει ανταλλακτικό κλειδί 

7.7        Ελέγξτε τη λειτουργία στις ζώνης ασφαλείας  

7.8        Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική διαδρομή και ελέγξτε στις στις 

λειτουργίες  

7.9        Ελέγξτε το επίπεδο θορύβου  

7.10     Ελέγξτε την λειτουργία στις αυτόματης περιστροφής  

7.11     Ελέγξτε στις καλωδιώσεις  στο σύστημα περιστροφής  του καθίσματος 

7.12     Ελέγξτε την σταθερότητα του υποποδίου 

7.13     Ελέγξτε τον μηχανισμό κλειδώματος του καθίσματος  

7.14     Ελέγξτε την λειτουργία των μπράτσων  

7.15     Ελέγξτε την λειτουργία του διακόπτη επείγουσας στάσης  

 

 

Φορτιστής : 

 

8.0      Ελέγξτε τη λειτουργία του φορτιστή (πορτοκαλί /πράσινο λαμπάκι)  

8.1      Ελέγξτε για την καλωδίωση για ζημιές  

8.2      Ελέγξτε την σύνδεση στις σταθμούς φόρτισης  

8.3      Ελέγξτε αν ο φορτιστής δεν κάνει θόρυβο  

 

 

 

 

 

 





  

Κανονική ράγα : 

 

9.0      Ελέγξτε τη ράγα για ζημιές  

9.1      Ελέγξτε τη ράγα για τυχόν βρωμιά  

9.2      Ελέγξτε τον οδοντωτό κανόνα   για ζημιές ή ανωμαλίες  

9.3      Ελέγξτε  τον οδοντωτό κανόνα  

9.4      Ελέγξτε όλους στις συνδέσμους στις ράγας  

9.5      Ελέγξτε  αν όλα τα μέρη στις ράγας είναι ευθυγραμμισμένα  

9.6      Ελέγξτε  αν οι βίδες στις ενώσεις είναι σταθερές και αντικαταστήστε τες αν 

έχουν 

            χαλαρώσει  

9.7     Ελέγξτε  αν οι βάσεις είναι σταθερές πάνω στα σκαλοπάτια  

9.8     Ελέγξτε  αν τα στηρίγματα είναι σταθερά πάνω στη ράγα  

9.9     Ελέγξτε  αν τα στηρίγματα είναι απολύτως σταθερά  

9.10   Ελέγξτε  τη λειτουργία του φορτιστή στη ράγα και αν είναι τοποθετημένος 

σωστά  

9.11   Ελέγξτε  την παρουσία του ενεργοποιητή τερμάτων στις βίδες του τέρματος 

  

 

Αναδιπλούμενη  ράγα : 

 

10.0    Ελέγξτε τη λειτουργία στις αναδιπλούμενης και ολισθαίνουσας ράγας  

10.1    Ελέγξτε  την αναδιπλούμενη και ολισθαίνουσα ράγα για ζημιές  

10.2    Ελέγξτε τα νάιλον ρόλερ  για φθορά  

10.3    Ελέγξτε αν οι βίδες στις ενώσεις είναι στερεωμένες καλά και αντικαταστήστε 

τες αν          

            έχουν χαλαρώσει  

10.4    Ελέγξτε την ανοχή ανάμεσα στην αναδιπλούμενη ράγα και τα δάπεδα (0-3 

mm) 

 

 

 

Ο ανελκυστήρας είναι ασφαλής /ανασφαλής  

 

Παρατηρήσεις  

 

 

 

Ημερομηνία 

  

Υπογραφή αντιπροσώπου  

 

Υπογραφή υπευθύνου για τον Δήμο Σύμης  

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 





  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Συντήρηση του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α » 

Κ.Α. 10-6264.001 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Τακτική συντήρηση του 

αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. 

(HANDICARE 2000 

50324200-

4 
τεμ 2   

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που 
συντάχθηκε από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα 
παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, γ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 
προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και δ) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις 
νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την λειτουργική απόδοση 
στον χρήστη. 

Σύμη, ……/....../2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 





  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

                                                                                                                                      Ημερομηνία:        2021 
                                                                                                                                                                                          Ο – Η Δηλ. 

 
                                                                                                                                                                                                  (Υπογραφη)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ένα από τους ακολούθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανικού εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ 42) 

β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράςστην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997 σ. 1) και στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003 σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την ένοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) η οποία κηρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομακρατικές δραστηριοτητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L της 22.6.2002 σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςγια την νομιμοποίης εσόδων από παράνομες 
δραστηρίοτητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166). 

στ) παιδική εργασία και αλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΕΕ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στη εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215)  





  

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμήθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την λήψη του 

παρόντος) 

 

 




