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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

 
(με την διαδιακασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 

 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος  για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 
1309/19-4-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΔΞ2ΩΗΠ-296 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 α/α Α-187. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια με fax στο 
τηλ. 2246071386 στο Δήμο Σύμης, ή στο mail: akisymi@yahoo.gr, από 20/04/2021 μέχρι και  
της 23/04/2021 στα γραφεία του Δήμου και έως  10:00 π.μ.  
 
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) 
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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 τεσσάρων (4) μηνών 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 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 έως 
και την ημέρα της διαδικασίας 23/04/2021, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 
Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 
 
 
 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 13/4/2021 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 13/4/2021 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης 
διαδικτυακής πρόσβασης, κατάλληλων για την λειτουργία του ασύρματου δικτύου (Free Wifi 
– Internet), το οποίο θα είναι ελεύθερο και δωρεάν για τον κάθε πολίτη, επισκέπτη ή 
περαστικό, του Δήμου Σύμης. 
Με τις συσκευές αυτές, θα μπορεί ο κάθε πολίτης, σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, 
κυρίως σημεία συνάθροισης κοινού, όπως πλατείες, εκκλησίες, δημόσια κτίρια, να έχει 
πρόσβαση μέσω φορητού υπολογιστή, επιτραπέζιου υπολογιστή ή και από κινητό, στο 
διαδίκτυο – internet. 
Αναλυτικά αναφέρουμε ότι αντικείμενα της προμήθειας : 
 

 
 
Στόχος είναι η παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους 
χώρους δίνοντας στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των Gigabit και βελτιώνοντας τον 
ψηφιακό προγραμματισμό.  
 
Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 6.000,00€ (εξι χιλιάδων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.008 “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ” του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού του 2021 με ποσό 6.000,00. Η εκτέλεση της προμήθειας θα 
πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 
 
α) Του Ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 
β) Το Ν. 4412/06 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ). 
γ) Του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
δ) Του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια. 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
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Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Προμηθεια δρομολογητή mesh – modem – 
router, τροφοδοτικό, καλώδια συνδέσεων και 
απαραίτητα περιφερειακά τεμ. 10 

2 Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ελέγχου τεμ. 10 

3 Υλοποίηση εγκατάστασης & υποστήριξη τεμ. 1 

4 
Παραμετροποίηση captive portal και ομάδας 
χρηστών τεμ. 1 





 
 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την οικονομική 
προσφορά τους, τεχνικά φυλλάδια (prospectus) για το καθε προσφερόμενο είδος. 
 
Το κάθε μηχάνημα θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 12μηνη εγγυήση η οποία θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον, όλα τα ανταλλακτικά -χωρίς εξαίρεση- που θα απαιτηθούν για 
την επισκευή των όποιων βλαβών και την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού 
στα πλαίσια της εγγύησης . 
 
Η παράδοση του υπό προμηθευόμενων ειδών, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Σύμης, με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα του δοθούν τα 
προς προμήθεια ειδη. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τεσσάρων (4) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών του 
Δήμου Σύμης με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/06.  
 
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. 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ» 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Τηλ.: 2246360413  

Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Ο ανάδοχος του έργου θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει 9 σημεία πρόσβασης (ΣΠ) που 
ορίζονται από τον Δήμο Σύμης. Παρακάτω παραθέτουμε τα σημεία ενδιαφέροντος 
(περιοχές κάλυψης) για την εγκατάσταση των σημείων ασύρματης δικτύωσης και τον 
αριθμό των σημείων ασύρματης δικτύωσης συνολικά για το έργο. Τα σημεία κατανέμονται 
ως δεκα (10) εξωτερικά και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η χωρική τοποθέτηση των 
σημείων μπορεί να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την 
υλοποίηση του δικτύου.  

 
 

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα/εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργια, να πληρούν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις εξαρτημάτων και χαρακτηριστικών που αναφέρονται παρακάτω 
και ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει μέσα στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς και των κάτωθι πίνακα τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
 
Δρομολογητής – modem – router. 
 

• Υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz — 5Ghz) 

• Υποστήριξη εξωτερικής κεραίας. 

• Υποστήριξη Ethernet, Power Over Ethernet 

• Εχει ένα κεντρικό ενιαίο σημείο διαχείρισης για όλα τα σημεία 

• Παροχή στατιστικών 

α/α 
Τύπος Σημείου  
Εγκατάστασης 

Περιγραφή Σημείου Εγκατάστασης 

1 Εξωτερικό  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

2 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΛΟΙ  

3 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟΣ 

4 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

5 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΟ 

6 Εξωτερικό  ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

7 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΔΙ 

8 Εξωτερικό  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓ ΧΩΡΙΟΥ 

9 Εξωτερικό  ΣΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ 

10 Εξωτερικό  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΑΦΕΝΕΔΙ 





• Δικτύωση μεταξύ συσκευών και δημιουργία mesh δικτύου, χωρίς να έχουν όλες οι 
συσκευές παροχή ethernet. 

• Μικρό σε μέγεθος. 

• Χαμηλό κόστος 
 

• Οι συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο κομμάτι της προμήθειας, δεν 
προβλέπεται μεμονωμένη προμήθεια.    

 
Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης:   
 

▪ Υποστήριξη εξωτερικής κεραίας 

▪ Υποστήριξη Ethernet, Power Over Ethernet 

▪ Παροχή στατιστικών 

▪ Δικτύωση μεταξύ συσκευών και δημιουργία mesh δικτύου, χωρίς να έχουν όλες οι 

συσκευές παροχή ethernet. 

▪ Μικρό σε μέγεθος. 

▪ Χαμηλό κόστος 

▪ υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz) 

▪ έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών  

▪ έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα 

σημεία σύνδεσης κάθε δικτύου WiFi4EU 

▪ υποστηρίζει το σύνολο των προτύπων: IEEE 802.1x, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 

802.11v 

▪ είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I, καθώς και με το Hotspot 2.0 

(πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance) 

▪ έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς 

υποβάθμιση των επιδόσεων 

▪ διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO) 

 
 
 

ΣΥΜΗ, 13-04-2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
 





 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

Κ.Α. 10-7135.008 

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

1 Προμηθεια δρομολογητή 
mesh – modem – router, 
τροφοδοτικό, καλώδια 
συνδέσεων και 
απαραίτητα περιφερειακά 

Τεμ. 10 180,00 € 1800€ 

2 Προμήθεια αδειών χρήσης 
λογισμικού ελέγχου 

Τεμ. 10 70,00 € 700€ 

3 Υλοποίηση εγκατάστασης 
& υποστήριξη 

Τεμ. 1 1.538,71 € 1538,71€ 

4 Παραμετροποίηση captive 
portal και ομάδας 
χρηστών 

Τεμ. 1 800,00 € 800€ 

  Μερικό: 4.838,71 € 

ΦΠΑ (24%): 1.161,29 € 

Τελικό: 6.000,00 € 

Η τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω μηχανήματα θα είναι καινούρια, και όχι μεταχειρισμένα, 
επισκευασμένα ή ανακατασκευασμένα, και επίσης διευκρινίζεται ότι 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-

7135.008 το ποσό των 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 

ΣΥΜΗ  13-04-2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  
Τμήμα Προμηθειών  
Τηλ.: 2246360413  
Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  
Τμήμα Προμηθειών  
Τηλ.: 2246360413  
Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 
 
 

Για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του: 

Έδρα 

Οδός                                                                                              Αριθμός 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
, είναι το ακόλουθο: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  
Τμήμα Προμηθειών  
Τηλ.: 2246360413  
Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κ.Α. 10-7135.008 

 

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

1 Προμηθεια δρομολογητή 
mesh – modem – router, 
τροφοδοτικό, καλώδια 
συνδέσεων και 
απαραίτητα περιφερειακά 

Τεμ. 10 
  

2 Προμήθεια αδειών χρήσης 
λογισμικού ελέγχου 

Τεμ. 10 
  

3 Υλοποίηση εγκατάστασης 
& υποστήριξη 

Τεμ. 1 
  

4 Παραμετροποίηση captive 
portal και ομάδας 
χρηστών 

Τεμ. 1 
  

  Μερικό: € 

ΦΠΑ (24%): € 

Τελικό: € 

 
 
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 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3)  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:  
 
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 
 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας  ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περίπτωσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β Φορολογική ενημερότητα. 
 
γ Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 
 

Ημερομηνία: ……………..202…….. 
Ο – Η Δηλ. 

 

 
(Υπογραφή) 

 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

(Email): 

 




