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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ. 1820/9-6-2022 
 

 
                                        ΠΡΟΣ: Α. & Ι ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 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 και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. Για την κάλυψη της 
δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 1813/9-6-2022 (ΑΔΑ: 
6Ο5ΖΩΗΠ-Ε24) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η υπ’ αριθ. πρωτ: 1814/9-6-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΠΓΒΩΗΠ-ΣΘ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η υπ’ αριθ. πρωτ: 1815/9-6-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΥΠΠΩΗΠ-ΜΒ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) 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 των 
αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α-201, α/α Α 202 και α/α Α 203 αντίστοιχα. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr  
Από 9/6/2022 ημέρα Πέμπτη μέχρι την 15/6/2022 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου 
και έως  09:00 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) 
 

mailto:akisymi@yahoo.gr




[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)] 
 
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 9/6/2022 έως και την ημέρα της διαδικασίας Τετάρτη, 15/6/2022, στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  
www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 7/6/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 7/6/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Υ.Δ 
4. Το έντυπο προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.symi.gr/




ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
 

CPV: 39830000-9 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.   
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο πόσο των 34.363.05€ συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα, η άνω προϋπολογισθείσα τιμή αφορά την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού 14.998,79€ για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού οδών 
και πλατειών, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον 
προϋπολογισμό με ΚΑ: 20-6634 για το οικονομικό έτος 2022, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες καθαρισμού δημοτικών δρόμων και δημοτικών κτιρίων (όπως 
ελικοδρόμιο, σφαγείο, ΧΥΤΑ κλπ), ποσού 16.914,39€ η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 
του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ: 30-6634 για το οικονομικό έτος 2022 
και τέλος την  προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού 2.449,87€ για τις ανάγκες 
καθαριότητας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Σύμης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ: 45-6634 για το οικονομικό 
έτος 2022 
 
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 παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ζούρδης Παναγιώτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 07/06/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υλικών συντήρησης για την κάλυψη 
των αναγκών καθαριότητας των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. 
 
Η προμήθεια θα έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους 2022 (31-12-2022), από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Σύμης. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 34.363.05€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα, η άνω προϋπολογισθείσα τιμή αφορά την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού 14.998,79€ για την κάλυψη των αναγκών 
καθαρισμού οδών και πλατειών, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του δήμου με 
υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ: 20-6634 για το οικονομικό έτος 2022, την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες καθαρισμού δημοτικών δρόμων και δημοτικών 
κτιρίων (όπως ελικοδρόμιο, σφαγείο, ΧΥΤΑ κλπ), ποσού 16.914,39€ η οποία θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ: 30-6634 για το 
οικονομικό έτος 2022 και τέλος την  προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού 
2.449,87€ για τις ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Σύμης, η οποία θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ: 
45-6634 για το οικονομικό έτος 2022 
 
Το υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Τσουγκράνες κομπλέ Τσουγκράνες χώματος με 12 δόντια ανθεκτικές σε 
σκληρή χρήση με κυλινδρικό ατσάλινο κοντάρι με 
αντιολισθητικές γραμμές στην μέση και στην επάνω 
άκρη, μήκος έως 1,50 m 

2. Φαράσια με κοντάρι και καπάκι 
σπαστό 

Φαράσι με κοντάρι και καπάκι αναδιπλούμενο. 
Ιδανικό για καθαρισμό χώρων με μεγάλες επιφάνειες, 
πολύ ανθεκτικό στη σκληρή μεταχείριση χάρη στο 
πρωτογενές πλαστικό υλικό κατασκευής του. Θα έχει 
διαστάσεις περίπου έως 27Χ30Χ10 cm και θα φέρει 
κοντάρι ύψους έως 120 cm. 

3. Σκούπες δρόμου Σκούπες δρόμου βαρέως τύπου με συρμάτινες τρίχες 
από ατσάλι, μήκους έως 30 mm και διάμετρος έως 
0,40 mm. Η σκούπα θα φέρει 6 σειρές από συρμάτινες 
δεσμίδες τριχών και ο συνολικός αριθμός δεσμίδων 
από συρμάτινες τρίχες θα είναι έως 110 περίπου. Θα 
είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό με υποδοχή για βιδωτό κοντάρι (συμβατό με 





βιδωτά κοντάρια διαμέτρου 22 cm. Οι διαστάσεις της 
σκούπας θα είναι 180Χ22 mm. 

4. Σακούλες απορριμμάτων Σακούλες μαύρες πλαστικές απορριμμάτων 120Χ140 
(min) άριστης ποιότητας. Η αντοχή του σάκου θα είναι 
τέτοια ώστε να αντέχει απορρίμματα τουλάχιστον 
240 λίτρων. 

5. Γάντια εργασίας Γάντια εργασίας από νάυλον ύφανσης με επικάλυψη 
νιτριλίου, αδιάβροχα και με τέλεια εφαρμογή στο 
χέρι. Αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη για 
καλύτερο κράτημα και αντοχή στο κόψιμο και θα 
φέρει ύφανση με επικάλυψη microfoam στην παλάμη 
για να επιτρέπει την αναπνοή του χεριού. Τέλος θα 
είναι κατάλληλα για βιομηχανική χρήση και βαριές 
εργασίες. Μέγεθος XL. 

6. Πινελάτσες Πινελάτσες βαφής 14cmX 5cm 

7. Ασβέστης  Σάκι 16 κιλών. Σε πολτό περιεκτηκότητας σε νερό 
<70% και >45% και να είναι καλά σφραγισμένος 

8. Καυστική ποτάσα του 1 κιλού Καυστική ποτάσα του 1 κιλού. 

9. Απορρυπαντικό και απολυμαντικό 
δαπέδων 

Ισχυρό καθαριστικό πλούσιο σε παράγοντες 
αλκαλικότητας και τασιενεργά, για εύκολη 
απομάκρυνση κύρια φυτικών – ζωικών λιπών, ελαίων 
και πρωτεϊνών. Χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο και 
για χρήση με μηχανή πλύσεως. 
Ταχεία δράση και υψηλή γαλακτοματοποιητική 
ικανότητα. 

10. Μάσκες προστασίας Υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων, δύο 
στρώσεων. Εσωτερικά θα είναι βαμβακερό 100% 
βαμβάκι και εξωτερικά αδιάβροχο – αντιμικροβιακό 
αντιαλεργικό βαμβάκι 100% με φράγμα από 
PVC100% 

 
Η παραλαβή τους θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 
Καθώς ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση την παρούσα συνταχθείσα μελέτη είναι κάτω από 
30.000,00€ (Ν. 4782/2021) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
απόφαση Δημάρχου. 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ζούρδης Παναγιώτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σύμη, 07/06/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  

 
CPV:39830000-9 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

ΚΑ: 20-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

1 
Τσουγκράνα στρογγυλή 12 
δόντια με στειλιάρι 

ΤΕΜ 10,00 9,72   97,20   

2 
Φαράσι με κοντάρι και 
καπάκι σπαστό 

ΤΕΜ 20,00 11,00   220,00   

3 
Σκούπες δρόμου συρμάτινη 
με τρύπα για κοντάρι  

ΤΕΜ 25,00 7,00   175,00   

4 Σακούλες απορριμμάτων ΚΙΛΟ 3.000,00 2,50   7.500,00   

5 
Γάντια εργασίας νιτριλίου 
αδιάβροχα XL 

ΤΕΜ 32,00 3,60   115,20   

6 

Σακιά για μπάζα (42Χ80) 
Πλαστικές σακούλες 
ανθεκτικές για περισυλλογή 
μπαζών. (συσκ. 20τμχ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250,00 7,00   1.750,00   

7 
Ασβέστης πολτός σακί 16 
κιλών 

ΤΕΜ 248,00 3,50   868,00   

8 
Βεντάλια σκούπα φύλλων 
μεγάλης αντοχής 
γαλβανισμένη με κοντάρι. 

ΤΕΜ 20,00 31,50   630,00   

9 Ψαλίδι κλαδέματος. ΤΕΜ 9,00 38,00   342,00   

10 
Καυστική ποτάσα του 1 
κιλού 

ΤΕΜ 83,00 4,80   398,40   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.095,80 € 

ΦΠΑ (24%) 2.902,99 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.998,79 € 

ΚΑ: 30-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Τσουγκράνα στρογγυλή 12 
δόντια με στειλιάρι 

τεμ. 
12,00 9,72   116,64   

2. Φαράσι μεταλλικό με 
κοντάρι 

τεμ. 
10,00 11,00   110,00   

3. Σκούπες δρόμου συρμάτινη 
με τρύπα για κοντάρι 

τεμ. 
16,00 7,00   112,00   





 
Στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά 
έξοδα. 
Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 34.363,05€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 
Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στους κωδικούς:  ΚΑ 20-6634 το 

ποσό των 15.000,00€, ΚΑ: 30-6634 το ποσό των 17.000,00€ και στον ΚΑ: 45-6634 το ποσό των 

2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%), αντίστοιχα. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ζούρδης Παναγιώτης 

 

4. Σακούλες απορριμμάτων 
βαρέως τύπου 
120Χ140cm 

κιλά 

4.100,00 2,50   10.250,00   

5. Γάντια εργασίας νιτριλίου 
αδιάβροχα XL 

τεμ. 
30,00 3,60   108,00   

6. Πινελάτσες τεμ. 30,00 5,00   150,00   

7. Ασβέστης πολτός σακί 16 
κιλών 

τεμ. 
325,00 3,50   1.137,50   

8. Καυστική ποτάσα του κιλού τεμ. 50,00 4,80   240,00   

9. Απορρυπαντικό και 
απολυμαντικό δαπέδων 5 
λίτρων 

τεμ. 
20,00 38,50   770,00   

10. Μάσκα προστασίας 
υφασμάτινη 100% 
βαμβακερή 

τεμ. 
15,00 31,50   472,50   

11. 
Μάσκα προστασίας 
υφασμάτινη 100% 
βαμβακερή 

τεμ. 30,00 5,80   174,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.640,64 € 

ΦΠΑ (24%) 3.273,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.914,39 € 

ΚΑ: 45-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ 23,00 3,50   80,50   

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ (15 ΚΙΛΩΝ) ΤΕΜ 10,00 50,00   500,00   

3. ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΜ 10,00 9,50   95,00   

4. ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 6,00 3,20   19,20   

5. ΡΟΛΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 6,00 11,00   66,00   

6. ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 6,00 15,00   90,00   

7. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛΑ 450,00 2,50   1.125,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.975,70 € 

ΦΠΑ (24%) 474,17 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.449,87 € 





 
 
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 Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

ΚΑ: 20-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

1 
Τσουγκράνα στρογγυλή 12 
δόντια με στειλιάρι 

ΤΕΜ 10,00   

2 
Φαράσι με κοντάρι και 
καπάκι σπαστό 

ΤΕΜ 20,00   

3 
Σκούπες δρόμου συρμάτινη 
με τρύπα για κοντάρι  

ΤΕΜ 25,00   

4 Σακούλες απορριμμάτων ΚΙΛΟ 3.000,00   

5 
Γάντια εργασίας νιτριλίου 
αδιάβροχα XL 

ΤΕΜ 32,00   

6 

Σακιά για μπάζα (42Χ80) 
Πλαστικές σακούλες 
ανθεκτικές για περισυλλογή 
μπαζών. (συσκ. 20τμχ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250,00   

7 
Ασβέστης πολτός σακί 16 
κιλών 

ΤΕΜ 248,00   

8 
Βεντάλια σκούπα φύλλων 
μεγάλης αντοχής 
γαλβανισμένη με κοντάρι. 

ΤΕΜ 20,00   

9 Ψαλίδι κλαδέματος. ΤΕΜ 9,00   

10 
Καυστική ποτάσα του 1 
κιλού 

ΤΕΜ 83,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  





 

 
 

Σύμη, ......../......./2022 

 

ΚΑ: 30-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Τσουγκράνα στρογγυλή 12 
δόντια με στειλιάρι 

τεμ. 
12,00   

2. Φαράσι μεταλλικό με 
κοντάρι 

τεμ. 
10,00   

3. Σκούπες δρόμου συρμάτινη 
με τρύπα για κοντάρι 

τεμ. 
16,00   

4. Σακούλες απορριμμάτων 
βαρέως τύπου 
120Χ140cm 

κιλά 

4.100,00   

5. Γάντια εργασίας νιτριλίου 
αδιάβροχα XL 

τεμ. 
30,00   

6. Πινελάτσες τεμ. 30,00   

7. Ασβέστης πολτός σακί 16 
κιλών 

τεμ. 
325,00   

8. Καυστική ποτάσα του κιλού τεμ. 50,00   

9. Απορρυπαντικό και 
απολυμαντικό δαπέδων 5 
λίτρων 

τεμ. 
20,00   

10. Μάσκα προστασίας 
υφασμάτινη 100% 
βαμβακερή 

τεμ. 
15,00   

11. 
Μάσκα προστασίας 
υφασμάτινη 100% 
βαμβακερή 

τεμ. 30,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΑ: 45-6634 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ 23,00   

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ (15 ΚΙΛΩΝ) ΤΕΜ 10,00   

3. ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΜ 10,00   

4. ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 6,00   

5. ΡΟΛΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 6,00   

6. ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 6,00   

7. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛΑ 450,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  





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): 

 





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) 

 




