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                                                          Αριθ. Πρωτ. 2332/16-07-2021 
 

ΠΡΟΣ 
ΧΑΣΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
 

(με την διαδιακασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) επιτοίχιου κλιματιστικού  
μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών ΚΕΠ του Δήμου και τριών (4) επιτοίχιων κλιματιστικών 
μηχανημάτων για το κτίριο ΧΕΝ στην περιοχή Αιγιαλός του Δήμου Σύμης.  
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 2331/16-7-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 645ΥΩΗΠ-ΧΡΠ 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-256 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: akisymi@yahoo.gr, 
από 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή μέχρι και  την 20/07/2021 ημέρα Τρίτη, 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 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 
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 Τρίτη 20/07/2021, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 
 
 
 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 15/7/2021 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 15/7/2021 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υπεύθυνη Δήλωση αντί ποινικού μητρώου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

Προμήθεια: «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» 
 

ΚΑ: 10-7131.002 
CPV: 39717200-3 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) επιτοίχιων κλιματιστικών μηχανημάτων 9.000 BTU, ενός 
επιτοίχιου κλιματιστικού 12.000 BTU για την κάλυψη των αναγκών δημοτικού κτιρίου στην περιοχή Χεν του Χωριού και την προμήθεια ενός 
επιτοίχιου κλιματιστικού 18.000 BTU για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας των ΚΕΠ του Δήμου Σύμης.  
 
Η συνολική δαπάνη για την ανώτερη προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό συνολικά των 3.589,80 € συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α: 10-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021.  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανώτερη 
υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV: 39717200-3 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Συσκευές κλιματισμού». 
 
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 όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ 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. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την οικονομική προσφορά τους, τεχνικά φυλλάδια (prospectus) για το 
προσφερόμενο είδος. 
 
Η παράδοση του υπό προμηθευόμενου είδους, 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 είδη. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών 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.  
 

ΣΥΜΗ, 15-07-2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 

Προμήθεια: Κλιματιστικών μηχανημάτων 
 

ΚΑ: 10-7131.002 
CPV: 39717200-3 

 
Οι υπό προμήθεια κλιματιστικές μονάδες θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών 
ψύξης – θέρμανσης του δημοτικού κτιρίου στην Χεν στην περιοχή Χωριό και του κτιρίου του ΚΕΠ στην περιοχή 
Αιγιαλός του Δήμου Σύμης. Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: 
Τα άνω κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

• Το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καινούργιο και αμεταχείριστο και όχι 

προϊόν ανακατασκευής. Επίσης θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το 

πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης του/ απόσυρσης του. 

• Το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο. 

Θα αποτελείται επομένως από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα, εξωτερική μονάδα 

συμπύκνωσης και τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης. 

• Το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12400/1108 για την προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και 

λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής 

ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (ΦΕΚ Β 2301/14.01.2011). Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 626/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας 

(ενεργειακή ετικέτα) 

• Το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά με τον οικολογικό 

σχεδιασμό και τη σήμανση CE, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ.7/2011 για τη συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του 

Π.Δ.32/2010 (ΦΕΚ Α 14/11.02.2011).  Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον 

οικολογικό σχεδιασμό κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού, όπως αυτά περιγράφονται στον 

Κανονισμό 206/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Ενεργειακή κλάση ψύξης τουλάχιστον Α++ 

• Ενεργειακή κλάση θέρμανσης τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή θέρμανσης) 

• Σχετικά με τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης ψύξης, ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) 

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 7. 

Κλιματιστική μονάδα, διαιρούμενου τύπου (split unit), επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής 
απόδοσης σε ψύξη 9.000 BTU/h (-10  +15) και απόδοση σε θερμότητα έως 11.500 BTU/h (-10  +30). 
 

• Σχετικά με τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης, ο Εποχιακός Συντελλεστής Απόδοσης (SCOP) 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 4. 





  

• Σταθμός ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας: 36/30/26/21. 

• Σταθμός ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας: Lw≤54. 

• Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 

εγκατάστασης 

• Ψυκτικό υγρό R32 

• Μέγιστο μήκος σωληνώσεων: 25 -- 10m 

• Μέγιστη υψομετρική διαφορά: ≥10m 

• Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του 

αέρα. Συγκεκριμένα να διαθέτει τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων. 

• Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 

• Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 

• Τηλεχειριστήριο. 

• Λειτουργία αφύγρανσης (L/h) 

Κλιματιστική μονάδα, διαιρούμενου τύπου (split unit), επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής 
απόδοσης σε ψύξη 12.000 BTU/h (-10  +15) και απόδοση σε θερμότητα έως 13.000 BTU/h (-10  +30). 
 

• Σχετικά με τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης, ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 4. 

• Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας: 38-34-22db. 

• Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας: 54db 

• Σταθμός ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας: Lw≤56db. 

• Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας: 65db 

• Τάση λειτουργίας 220-240V 50Hz 1Ph 

• Ψυκτικό υγρό R32 

• Μέγιστο μήκος σωληνώσεων: 25 -- 10m 

• Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του 

αέρα. Συγκεκριμένα να διαθέτει τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων. 

• Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 

• Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 

• Τηλεχειριστήριο. 

• Λειτουργία αφύγρανσης (L/h) 

Κλιματιστική μονάδα, διαιρούμενου τύπου (split unit), επίτοιχης τοποθέτησης, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής 
απόδοσης σε ψύξη 18.000 BTU/h (-10  +15) και απόδοση σε θερμότητα έως 18.000 BTU/h (-10  +30). 
 

• Σχετικά με τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης ψύξης, ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) 

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 7. 

• Σχετικά με τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης, ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 4. 

• Σταθμός ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας: Lw≤59db. 

• Σταθμός ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας: Lw≤64db. 

• Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 

εγκατάστασης 

• Ψυκτικό υγρό R32 

• Μέγιστο μήκος σωληνώσεων: ≥15m 





  

• Μέγιστη υψομετρική διαφορά: ≥10m 

• Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του 

αέρα. Συγκεκριμένα να διαθέτει τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων. 

• Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 

• Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 

• Τηλεχειριστήριο. 

• Λειτουργία αφύγρανσης (L/h) 

 
 
 

ΣΥΜΗ, 15-07-2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

Προμήθεια: Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων  
 

ΚΑ: 10-7131.002 
CPV: 39717200-3 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, ανέρχεται 
στο ποσό των 3.589,80 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 η 
τοποθέτηση, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά έξοδα  
 
Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον κωδικό ΚΑ:10-7131.002 το ποσό των 

5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 

ΣΥΜΗ, 15-07-2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

1 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 9.000BTU/H 

Τεμ. 3,00 475,00 1.425,00 

2 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 12.000BTU/H 

Τεμ. 1,00 645,00 645,00 

3 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 18.000BTU/H 

Τεμ. 1,00 825,00 825,00 

  
  

  

Μερικό: 2.895,00 

ΦΠΑ (24%): 694,80 

Τελικό: 3.589,80 





  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Δ/νση: Σύμη Δωδεκάνησα Τ.Κ: 85600 
Τηλ: 2246360413 
Fax: 2246071386 
 

Προμήθεια: Προμήθεια κλιματιστικών  
ΚΑ: 10-7131.002  
CPV: 39717200-3 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΣ: Δήμο Σύμης 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ        : ......................................................................................................... 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  : ......................................................................................................... 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ......................................................................................................... 
Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ         : ......................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.   : .......................................................................................................... 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ: ........................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

........................... 2021 
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

1 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 9.000 BTU/H 

Τεμ. 3,00   

2 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 12.000 BTU/H 

Τεμ. 1,00   

3 
Κλιματιστικό (Ψ+Θ) Midea Prime Τοίχου 
inverter 18.000 BTU/H 

Τεμ. 1,00   

  
  

  

Μερικό:  

ΦΠΑ (24%):  

Τελικό:  





  

 

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): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

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:        20 
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) 

 




