
  

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

Αριθ. Πρωτ.. 910/5-3-2021 
 

 
ΠΡΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των  
υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
πρωτ: 903/5-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΜΑΘΩΗΠ-ΠΘΞ και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 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- 170 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια με fax στο: 2246071386 στο 
Δήμο Σύμης, ή στο mail: akisymi@yahoo.gr  
 
Από 5/3/2021 ημέρα Παρασκευή, 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 

mailto:akisymi@yahoo.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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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 
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 Παρασκευή  
5/3/2021 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 Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 24/2/2021 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 24/2/2021 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υ.Δ αντι ποινικού μητρώου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 24/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των 
αναγκών δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της 

δημοτικής βιβλιοθήκης  του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 
Κ.Α. 10-6634 

CPV: 39830000-9 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των 
αναγκών δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της 
δημοτικής βιβλιοθήκης  του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο πόσο των 2.494,83 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
6% ΚΑΙ ΦΠΑ 24% αντίστοιχα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του δήμου με υπάρχουσα πίστωση 
στον προϋπολογισμό με κωδικό ΚΑ: 10-6634  ποσου 2.800€ για το οικονομικό έτος 2021. 
 
Η παράδοση των υλικών της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει στην υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο 
που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της προμήθειας.  
 
Η προμήθεια θα έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους (31-12-2021), από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  του έτους 2021 
  

Αναλυτικα τα υπο προμήθεια είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα 
 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. Χαρτί WC 4φυλλο απλό των 12τεμ. Ρολό ΤΕΜ 50  

2. Χαρτί κουζίνας των 1kg. Ρολό ΤΕΜ 40  

3. 
Χαρτοπετσέτα εστιατορίου μονόφυλλη 24χ24 cm λευκή 

500φυλλα 
ΤΕΜ 5  

4. Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt ΤΕΜ 25  





  

5. 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 

1000ml 
ΤΕΜ 20  

6. 
Υγρό καθαρισμού λεκάνης τουαλέτας (παπί)σε πλαστικό δοχείο 

χωρητικότητας 750ml 
ΤΕΜ 10  

7. 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1000ml, 

εξοπλισμένο μεδοσομετρική αντλία. 
ΤΕΜ 20  

8. Υγρό γενικού καθαρισμού πατώματος δοχείο (4 lt) τεμάχιο ΤΕΜ 15  

9. Υγρό καθαρισμού πιάτων  ( 4lt ) τεμάχιο ΤΕΜ 10  

10. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 4l,  ΤΕΜ 5  

11. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, 75χ95 cm πακέτο 10 τεμαχίων ΤΕΜ 100  

12. Σάκοι γραφείου 46χ56 cm (συσκευασία των 100 τεμαχίων ) ΤΕΜ 80  

13. Σπογγοπετσέτα No 2 ρολό 14μέτρα ΤΕΜ 5  

14. Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας τεμάχιο ΤΕΜ 50  

15. Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου ( κουτί 100 τεμ)νούμερο medium ΤΕΜ 5  

16. Σφουγγαρίστρα πράσινη βιδωτή των 300 gr ΤΕΜ 6  

17. Φαράσι πλαστικό οδοκαθαριστών με λάστιχο ΤΕΜ 4  

18. Κουβάς πλαστικός σφουγγαρίσματος (12lt) ΤΕΜ 2  





  

19. Ξεσκονόπανο 30x30 cm(μικροινων συσκευασία 4τεμ) ΤΕΜ 5  

20. Σκούπας κοντάρι ξυλινο χοντρό ή ψιλό πάσο τεμάχιο ΤΕΜ 4  

21. Χλώριο σε σπρέι 750ml ΤΕΜ 10  

22. Αρωματικο λεκανης κρεμαστό 4πλης δράσης ΤΕΜ 20  

23. Εντομοκτόνο – Κατσαριδοκτόνο 400ml άοσμο ΤΕΜ 5  

24. Οινόπνευμα φωτιστικό 430ml ΤΕΜ 5  

25. Υγρό απολυμαντικό (τύπου αποσμίνης) 1 λίτρο ΤΕΜ 4  

26. Τύπου swiffer (λαβή + 5 ανταλλακτικά) ΤΕΜ 5  

27. σαπούνι χεριών 400ml με αντλια τύπου dettol ΤΕΜ 10  

28. Σκούπα τύπου βεντάλια ΤΕΜ 5  

29. Υγρό ή σπρέι ειδικό για έπιπλα 500ml ΤΕΜ 5  

30. Υγρό κατα των αλλατων σε σπρει 750ml ΤΕΜ 9  

31. υγρό γενικής χρήσης (τύπου swaz)4 λίτρου ΤΕΜ 12  

 
 
Καθώς ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση την παρούσα συνταχθείσα μελέτη είναι κάτω από 20.000,00€ 
(Π.Δ. 294/96 άρθρο 2 παρ. 13-VIII ΚΥΑ 27319/2002,ΦΕΚ 945/Β) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου. 
 
Η διενέργεια της προμήθειας θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
 
 
 
 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σύμη, 24/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών 

δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της δημοτικής βιβλιοθήκης  
του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 

Κ.Α. 10-6634 
CPV: 39830000-9 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
μονάδας (€) 

Σύνολο 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

ΦΠΑ24%    ΦΠΑ6% 

1. 
Χαρτί WC 4φυλλο 
απλό των 12τεμ. 

Ρολό 
ΤΕΜ 50 4,2 210   

2. 
Χαρτί κουζίνας των 

1kg. Ρολό 
ΤΕΜ 40 2,15 86   

3. 

Χαρτοπετσέτα 
εστιατορίου 

μονόφυλλη 24χ24 
cm λευκή 
500φυλλα 

ΤΕΜ 5 6 30   

4. 

Υγρό χλώριο 
παχύρρευστη σε 

πλαστική φιάλη 4 
lt 

ΤΕΜ 25 6   150 

5. 

Υγρό καθαρισμού 
τζαμιών σε 

πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 

1000ml 

ΤΕΜ 20 5 100   

6. 

Υγρό καθαρισμού 
λεκάνης τουαλέτας 
(παπί)σε πλαστικό 

δοχείο 
χωρητικότητας 

750ml 

ΤΕΜ 10 4 40   

7. 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο σε 
πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 

1000ml, 
εξοπλισμένο 

μεδοσομετρική 
αντλία. 

ΤΕΜ 20 2,5   50 

8. 

Υγρό γενικού 
καθαρισμού 

πατώματος δοχείο 
(4 lt) τεμάχιο 

ΤΕΜ 15 7 105   

9. 
Υγρό καθαρισμού 

πιάτων  ( 4lt ) 
τεμάχιο 

ΤΕΜ 10 7 70   





  

10. 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο σε 
πλαστικό δοχείο 

χωρητικότητας 4l,  

ΤΕΜ 5 5,5   27,5 

11. 

Σάκοι 
απορριμμάτων με 
κορδόνι, 75χ95 cm 

πακέτο 10 
τεμαχίων 

ΤΕΜ 100 1,5 150   

12. 

Σάκοι γραφείου 
46χ56 cm 

(συσκευασία των 
100 τεμαχίων ) 

ΤΕΜ 80 4 320   

13. 
Σπογγοπετσέτα No 

2 ρολό 14μέτρα 
ΤΕΜ 5 15 75   

14. 
Σφουγγάρια 
καθαρισμού 

κουζίνας τεμάχιο 
ΤΕΜ 50 0,5 25   

15. 

Γάντια μιας χρήσης 
νιτριλίου ( κουτί 
100 τεμ)νούμερο 

medium 

ΤΕΜ 5 12 60   

16. 
Σφουγγαρίστρα 
πράσινη βιδωτή 

των 300 gr 
ΤΕΜ 6 3 18   

17. 
Φαράσι πλαστικό 

οδοκαθαριστών με 
λάστιχο 

ΤΕΜ 4 10 40   

18. 
Κουβάς πλαστικός 
σφουγγαρίσματος 

(12lt) 
ΤΕΜ 2 7 14   

19. 

Ξεσκονόπανο 
30x30 

cm(μικροινων 
συσκευασία 4τεμ) 

ΤΕΜ 5 4 20   

20. 
Σκούπας κοντάρι 
ξυλινο χοντρό ή 

ψιλό πάσο τεμάχιο 
ΤΕΜ 4 7 28   

21. 
Χλώριο σε σπρέι 

750ml 
ΤΕΜ 10 5   50 

22. 
Αρωματικο 

λεκανης κρεμαστό 
4πλης δράσης 

ΤΕΜ 20 4 80   

23. 
Εντομοκτόνο – 

Κατσαριδοκτόνο 
400ml άοσμο 

ΤΕΜ 5 4 20   

24. 
Οινόπνευμα 

φωτιστικό 430ml 
ΤΕΜ 5 5 25   

25. 

Υγρό 
απολυμαντικό 

(τύπου αποσμίνης) 
1 λίτρο 

ΤΕΜ 4 3 12   

26. 
Τύπου swiffer 

(λαβή + 5 
ανταλλακτικά) 

ΤΕΜ 5 5 25   





  

27. 
σαπούνι χεριών 
400ml με αντλια 

τύπου dettol 
ΤΕΜ 10 5   50 

28. 
Σκούπα τύπου 

βεντάλια 
ΤΕΜ 5 3 15   

29. 
Υγρό ή σπρέι 

ειδικό για έπιπλα 
500ml 

ΤΕΜ 5 4 20   

30. 
Υγρό κατα των 

αλλατων σε σπρει 
750ml 

ΤΕΜ 9 8 72   

31. 
υγρό γενικής 

χρήσης (τύπου 
swaz)4 λίτρου 

ΤΕΜ 12 6 72   

  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.732,00 327,50 

ΦΠΑ (24%) 415,68   

ΦΠΑ(6%)   19,65 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2.147,68 347,15 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.494,83 

 
Στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά έξοδα. 
 
Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον κωδικό ΚΑ 10-6634 το ποσό των 2.800,00€, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%) και ΦΠΑ (6%). . 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





  

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την: Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη 
των αναγκών δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της 
δημοτικής βιβλιοθήκης  του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 
 
 

Του: 

Έδρα 

Οδός                                                                                              Αριθμός 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και 
των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της δημοτικής βιβλιοθήκης  του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου 
και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 
είναι το ακόλουθο: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 





  

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

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών 

δημοτικών κτιρίων των γραφείων ΚΕΠ καθώς και των αιθουσών του κλειστού Γυμναστηρίου,  της δημοτικής βιβλιοθήκης  
του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημαρχείου του Δήμου Σύμης» 

Κ.Α. 10-6634 
CPV: 39830000-9 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Σύνολο 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

ΦΠΑ24%    ΦΠΑ6% 

1. 
Χαρτί WC 4φυλλο 
απλό των 12τεμ. 

Ρολό 
ΤΕΜ 50    

2. 
Χαρτί κουζίνας 
των 1kg. Ρολό 

ΤΕΜ 40    

3. 

Χαρτοπετσέτα 
εστιατορίου 

μονόφυλλη 24χ24 
cm λευκή 
500φυλλα 

ΤΕΜ 5    

4. 

Υγρό χλώριο 
παχύρρευστη σε 

πλαστική φιάλη 4 
lt 

ΤΕΜ 25    

5. 

Υγρό καθαρισμού 
τζαμιών σε 

πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 

1000ml 

ΤΕΜ 20    

6. 

Υγρό καθαρισμού 
λεκάνης 

τουαλέτας 
(παπί)σε 

πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 

750ml 

ΤΕΜ 10    

7. 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο σε 
πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 

1000ml, 
εξοπλισμένο 

μεδοσομετρική 
αντλία. 

ΤΕΜ 20    

8. 
Υγρό γενικού 
καθαρισμού 
πατώματος 

ΤΕΜ 15    





  

δοχείο (4 lt) 
τεμάχιο 

9. 
Υγρό καθαρισμού 

πιάτων  ( 4lt ) 
τεμάχιο 

ΤΕΜ 10    

10. 

Υγρό 
κρεμοσάπουνο σε 
πλαστικό δοχείο 

χωρητικότητας 4l,  

ΤΕΜ 5    

11. 

Σάκοι 
απορριμμάτων με 

κορδόνι, 75χ95 
cm πακέτο 10 

τεμαχίων 

ΤΕΜ 100    

12. 

Σάκοι γραφείου 
46χ56 cm 

(συσκευασία των 
100 τεμαχίων ) 

ΤΕΜ 80    

13. 
Σπογγοπετσέτα 

No 2 ρολό 
14μέτρα 

ΤΕΜ 5    

14. 
Σφουγγάρια 
καθαρισμού 

κουζίνας τεμάχιο 
ΤΕΜ 50    

15. 

Γάντια μιας 
χρήσης νιτριλίου ( 

κουτί 100 
τεμ)νούμερο 

medium 

ΤΕΜ 5    

16. 
Σφουγγαρίστρα 
πράσινη βιδωτή 

των 300 gr 
ΤΕΜ 6    

17. 
Φαράσι πλαστικό 
οδοκαθαριστών 

με λάστιχο 
ΤΕΜ 4    

18. 
Κουβάς πλαστικός 
σφουγγαρίσματος 

(12lt) 
ΤΕΜ 2    

19. 

Ξεσκονόπανο 
30x30 

cm(μικροινων 
συσκευασία 4τεμ) 

ΤΕΜ 5    

20. 

Σκούπας κοντάρι 
ξυλινο χοντρό ή 

ψιλό πάσο 
τεμάχιο 

ΤΕΜ 4    

21. 
Χλώριο σε σπρέι 

750ml 
ΤΕΜ 10    

22. 

Αρωματικο 
λεκανης 

κρεμαστό 4πλης 
δράσης 

ΤΕΜ 20    





  

23. 
Εντομοκτόνο – 

Κατσαριδοκτόνο 
400ml άοσμο 

ΤΕΜ 5    

24. 
Οινόπνευμα 

φωτιστικό 430ml 
ΤΕΜ 5    

25. 

Υγρό 
απολυμαντικό 

(τύπου 
αποσμίνης) 1 

λίτρο 

ΤΕΜ 4    

26. 
Τύπου swiffer 

(λαβή + 5 
ανταλλακτικά) 

ΤΕΜ 5    

27. 
σαπούνι χεριών 
400ml με αντλια 

τύπου dettol 
ΤΕΜ 10    

28. 
Σκούπα τύπου 

βεντάλια 
ΤΕΜ 5    

29. 
Υγρό ή σπρέι 

ειδικό για έπιπλα 
500ml 

ΤΕΜ 5    

30. 
Υγρό κατα των 

αλλατων σε σπρει 
750ml 

ΤΕΜ 9    

31. 
υγρό γενικής 

χρήσης (τύπου 
swaz)4 λίτρου 

ΤΕΜ 12    

 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΦΠΑ (24%)   

ΦΠΑ(6%)   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

  

ΓΕΝΙΚΟ 
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) Η παρούσα προσφορά ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την υποβολή στον Δήμο, γ) Το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και ε) 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 Υπηρασίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθείων 

4. Λογιστήριο 

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

λήψη του παρόντος) 

 




