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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια και τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού 
φωτισμού του Δήμου Σύμης.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
πρωτ: 3736/17-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61Τ3ΩΗΠ-4ΕΦ 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- 322 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: akisymi@yahoo.gr  
 
Από 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή, έως και της 26/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα 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 νόμιμου 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) 
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[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 
19/11/2021 έως και την ημέρα της διαδικασίας Παρασκευή 26/11/2021,  στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 15/11/2021 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 15/11/2021 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υ.Δ αντί ποινικού μητρώου 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.symi.gr/




  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Προμήθεια – Τοποθέτηση φωτιστικών 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό.   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τηλ: 224636013 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (Ιστοί, βραχίονες, αγκύριο, φωτιστικά 
κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται και την αντικατάσταση όσων δεν λειτουργούν 
λόγω βλάβης και παλαιότητας σε όλο το οδικό δίκτυο ∆δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Σύμης.  
 
Τα είδη που θα απαιτηθούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τεύχος Των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσης μελέτης. 
 
Η δαπάνη θα είναι ενδεικτικά συνολικού ύψους 24.750,40 € µε ον Φ.Π.Α (24%). Για την εν λόγω προμήθεια έχει εγγραφεί 
πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 20-7135.003 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 
 
Η παράδοσή των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει εφάπαξ στον Δήμο Σύμης κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα 
υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της προμήθειας εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού. 
 
Η προμήθεια θα γίνει µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16. 
(ΦΕΚ Α’147/08.08.2016) «∆δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμήθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) », όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν. 4782/21. 
 

Σύμη, 15/11/2021 
 

Ο Συντάξας 
 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Προμήθεια – Τοποθέτηση φωτιστικών 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ     Σύμης. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τηλ: 224636013 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικοί όροι. : 
 
Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, χωρίς Βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον 
σκοπό για τον οποίον προορίζονται, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των Ελληνικών και 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Η κατασκευή και η λειτουργία τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς 
των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών τυποποίησης DIN, VDE, IEWC, CEE, ΕΛΟΤ κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα 
Διεθνή Πρότυπα IEC και ISΟ 
 

* Τα Φωτιστικά LED Βραχίονα θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του Κατασκευαστή για Πέντε (5) τουλάχιστον 
έτη. 

* Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημαινόμενα με ετικέτες όπου θα 
αναγράφεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής 
τους, και όσα καθορίζονται από τα σχετικά Πρότυπα κα την Νομοθεσία. 

* Όλα τα προϊόντα φωτισμού (λαμπτήρες, φωτιστικά κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε για την 
ενεργειακή απόδοση. 

 
Ιστός 6m ευθύγραμμος σταθερής κυκλικής διατομής 
 
Ο ιστός  ηλεκτροφωτισμού μήκους 6.000 mm θα είναι ευθύγραμμος σταθερής κυκλικής διατομής Φ114 mm, 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής πάχους 3 mm και θα είναι συμβατικός για οδοφωτισμού μαζί με την πλάκα 
έδρασης. 
 
Ο κορμός του ιστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 350Χ350Χ12 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 
 
Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100 mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 
και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 26 mm σε απόσταση 220 mm και σε τετραγωνική διάταξη για την στερέωση του ιστού σε 
ήλους κοχλίωσης μήκους 650 mm (παξιμάδια) με σπείρωμα Μ20. 
 
Οι τέσσερις ήλοι είναι συνδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε αυτού γωνίες 25/25/2 mm σε σχήμα 
χιαστί στη βάση των και τετραγώνου λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση 
τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. 
 
Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800 mm από την βάση του οπή διαστάσεων 80Χ210 mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου που 
κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα, εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του 
αγωγού γείωσης. 
 
Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία (απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό) γαλβανίζεται εν θερμώ και βάφεται 
ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 
BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 (ιστός γαλβανισμένος). 
 
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο 
σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης προστατευμένο από γαλβάνισμα. 
 
Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί βραχίονα μονό, διπλό, πολλαπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, οποιασδήποτε διάταξης 
ή φωτιστικό κορυφής. 
 





  

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει η ΕΝ 40, είναι κατασκευασμένος από εταιρεία που κατέχει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 
 
Βραχίονας ιστού ηλεκτροφωτισμού. 
 
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοί ευθύγραμμοι κυκλικής διατομής Φ60 mm, πάχους 3mm μήκους 
0,50m και θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένοι σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 
BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 (βραχίονας γαλβανισμένος). 
 
Οι βραχίονες θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση φωτιστικών LED επί βραχίονα. 
 
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02.08.86 ΦΕΚ 
573Β/09.09.86  
 
Φωτιστικό σώμα τύπου LED 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι σχήματος οβάλ, κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από 
πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Θα φέρει διαφανή γυάλινο φακό για ορθή διάχυση στο οδόστρωμα 
135Χ75 μοίρες, θα έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό με μικρή αντίσταση στον αέρα και θα στηρίζεται με ανοξείδωτες βίδες επί 
του ιστού. Ο λαμπτήρας θα έχει θερμοκρασία λειτουργίας -15 έως +50 βαθμούς Κελσίου. 
 
Το φωτιστικό σώμα LED θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: 
 
Μέγιστη ισχύς: 60W 
Ελάχιστη Απόδοση: 7.100 Lm 
Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25 έως και +50 βαθμούς Κελσίου, και σε υγρασία έως περίπου 65 βαθμούς 
Ώρες λειτουργίας περίπου 50.000 h. 
Φωτιστικό led 60W και τάση λειτουργίας 99 – 220V 50/60 Hz 
Θερμοκρασία/χρωματισμός φωτιστικού: 4.000 έως 4.500 Κ 
Πιστοποιητικά EMC 2004/108/EC, LVD 2014/35/EU, RoSH 2011/65/RU ή αντίστοιχα 
Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 
 
Η τιμή μονάδας θα είναι κοστολογημένη παραδομένη στην Σύμη  
 
 
 

Σύμη, 15/11/2021 
 

Ο Συντάξας 
 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Προμήθεια – Τοποθέτηση φωτιστικών 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ     Σύμης. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τηλ: 224636013 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ(24%) 

1. 
Προμήθεια ιστού ύψους 6,00 μ. 
Ευθύγραμμου σταθερής κυκλικής 
διατομής με πλάκα έδρασης,. 

τμχ 44,00 220,00 9.680,00 

2. Αγκύριο στήριξης  τμχ 44,00 20,00 880,00 

3. Βραχίονα. τμχ 44,00 32,50 1.430,00 

4. Ακροκιβώτιο τμχ 44,00 17,50 770,00 

3. 
Φωτιστικά βραχίονα τύπου LED 60 
Watt θερμοκρασίας χρώματος 
4.000Κ  

τμχ 90,00 80,00 7.200,00 

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

19.960,00 

ΦΠΑ(24%) 4.790,40 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

24.750,40 

 
 

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: 20-7135.003 το ποσό των 25.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 
 
 
 
 
 

 
Σύμη, 15/11/2021 

 
Ο Συντάξας 

 
 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 





  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την: «Προμήθεια – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης» 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ(24%) 

1. 
Προμήθεια ιστού ύψους 6,00 μ. 
Ευθύγραμμου σταθερής κυκλικής 
διατομής με πλάκα έδρασης,. 

τμχ 44,00   

2. Αγκύριο στήριξης  τμχ 44,00   

3. Βραχίονα. τμχ 44,00   

4. Ακροκιβώτιο τμχ 44,00   

3. 
Φωτιστικά βραχίονα τύπου LED 60 
Watt θερμοκρασίας χρώματος 
4.000Κ  

τμχ 90,00   

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ(24%)  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
Σύμη, ……/..../2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα) - Υπογραφή 





  

 
 
 

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:        20 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφ

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) 

 




