
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

Αριθ. Πρωτ. 1377/28-4-2022 
 

 
ΠΡΟΣ: ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α.Ε 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια 

γεύματος για τους προσκεκλημένους για τον εορτασμό της Τοπικής Επετείου 8ης Μαΐου 
1945, στις 8 Μαΐου 2022» 

 
(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια γεύματος για τους 
προσκεκλημένους για τον εορτασμό της Τοπικής Επετείου 8ης Μαΐου 1945, στις 8 Μαΐου 
2022 του Δήμου Σύμης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί 
α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 1371/27-4-2022 (ΑΔΑ: 676ΦΩΗΠ-ΔΛΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
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-183 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr  
Από 28/4/2022 ημέρα Πέμπτη μέχρι την 4/5/2022 ημέρα Τετάρτη 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 ή την 
επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική 
ΥΔ ή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται. 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση 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. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
[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 
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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)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 4782/2021) 
 
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 
Πέμπτη 28/4/2022 έως και την ημέρα της διαδικασίας Τετάρτη 4/5/2022, στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  
www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 20/4/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 20/4/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Υ.Δ 
4. Το έντυπο προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.symi.gr/




                       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΣΥΜΗ,   20-4-2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360413 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 «Προμήθεια γεύματος για τους προσκεκλημένους για τον εορτασμό της Τοπικής Επετείου 8ης 

Μαΐου 1945, στις 8 Μαΐου 2022».  
 

Κ.Α. 00-6443  

Ο Δήμος μας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια γεύματος στις 8 Μαΐου 2022 για τους 
προσκεκλημένους, για τον εορτασμό της Τοπικής Επετείου 8ης Μαΐου 1945. 
 
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις: 
 
Του Ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 
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), όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τον 
ν. 4782/2021 
Του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  7.119,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% 
και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6443 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέχρι και τις 8/5/2022. 
  
Καθώς ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση την παρούσα συνταχθείσα μελέτη είναι κάτω από 
30.000,00€ (άρθρο 50 του ν. 4782/2021) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου. 
.  
 

 
Ο Συντάξας 

Ζούρδης Παναγιώτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Σύμη, 20-4-2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360413 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
«Προμήθεια γεύματος για τους προσκεκλημένους για τον εορτασμό της Τοπικής Επετείου 8ης 

Μαΐου 1945, στις 8 Μαΐου 2022». 
 

Κ.Α. 00-6443  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΓΕΥΜΑ: 8η ΜΑΙΟΥ 2022                                            
ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ:      ΨΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (ανά άτομο)                                                             
ΣΑΛΑΤΑ:   ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΤΖΑΤΖΙΚΙ  (ανά τέσσερα 
άτομα)                                                                      
ΜΕΖΕΔΕΣ:  ΓΑΡΙΔΑΚΙ ΣΥΜΙΑΚΟ                    
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ (ανά τέσσερα άτομα)                         
ΨΩΜΙ                                                                      
Αναψυκτικά 330ml (ανά άτομο)                                                                    
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  500ml (ανά άτομο)     
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ: ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ                                           

ΤΕΜ 280,00 22,50 6.300,00 

                                 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.300,00 

                                                   ΦΠΑ 13% 819,00 

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.119,00 

 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
 

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Ζούρδης Παναγιώτης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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: ……………..2022 

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): 

 





 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360413 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΓΕΥΜΑ: 8η ΜΑΙΟΥ 2022                                            
ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ:      ΨΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (ανά άτομο)                                                             
ΣΑΛΑΤΑ:   ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ, ΤΖΑΤΖΙΚΙ  (ανά τέσσερα 
άτομα)                                                                      
ΜΕΖΕΔΕΣ:  ΓΑΡΙΔΑΚΙ ΣΥΜΙΑΚΟ                    
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ (ανά τέσσερα άτομα)                         
ΨΩΜΙ                                                                      
Αναψυκτικά 330ml (ανά άτομο)                                                                    
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  500ml (ανά άτομο)     
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ: ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ                                           

ΤΕΜ 280,00   

                                 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

                                                   ΦΠΑ 24%  

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 
 

Σύμη, ......../......./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

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

λήψη του παρόντος) 

 




