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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά κτίρια και 

δημοτικές εγκαταστάσεις». 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Προμήθεια συστημάτων 
ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά κτίρια και δημοτικές εγκαταστάσεις». 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 
2047/7-7-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΟΣ7ΩΗΠ-4ΓΓ 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-220 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr, από 12/7/2022 ημέρα Τρίτη μέχρι και  της 18/7/2022 ημέρα Δευτέρα 
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 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) 
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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)] 
 
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 
11/7/2022 έως και την ημέρα της διαδικασίας 15/7/2022, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 27/06/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 27/06/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
http://www.symi.gr/




                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΣΥΜΗ,   27-6-2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ. 2246360413 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά 
κτήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις. 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου 
πρόσβασης με κάμερες σε Δημοτικά κτίρια και Δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σύμης.  
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση, καταγραφικών συσκευών και απαραίτητων 
καμερών εξωτερικού χώρου, προκειμένου για την ασφάλεια τόσο των ίδιων των κτιρίων όσο και του εξοπλισμού 
και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. 
 
Ειδικότερα, πρόκειται να τοποθετηθούν συστήματα, στα ακόλουθα κτήρια – χώρους του Δήμου Σύμης: 
 

1. Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχεία) 
2. Κτήριο Αναγνωστηρίου 

 
Συγκεκριμένα απαιτούνται: 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση το ελάχιστο έως πέντε (5) κάμερες εξωτερικού χώρου, προκειμένου να καλυφθούν 
οι εκάστοτε απαιτήσεις του χώρου, ανάλογα με τη δυσκολία κάλυψης και τις απαιτήσεις του καθενός. 
 
Η αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων σε καταγραφικά και κάμερες, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
Α/Α Κτήριο – Χώρος Δ.Ε 

Σύμης 
Καταγραφικό Αριθμός καμερών 

Εξωτερικού  Χώρου 

1. Δημοτικό Κατάστημα 1 4 

2. Δημοτικό Ρολόι 0 1 

 
Τα προσφερόμενα συστήματα θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικά. 
 
Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον εκτός και αν σε κάποιο από αυτά υπάρχει επιπλέον 
απαίτηση. 
 
Επίσης θα προσφέρεται εγγύηση για την πλήρη κάλυψη σε αποθέματα ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής 
υποστήριξης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 4.395,12 € συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ (24%). Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει των κωδικό ΚΑ: 10-7131.004, πίστωση 
του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Σύμης για το έτος 2022, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά κτήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις». 
 
Ως χρόνος παραδόσεως ορίζεται το διάστημα των τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
 
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€, 
δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κα είναι σε ισχύ με τον ν. 4782/2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος  
Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 





                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΣΥΜΗ,   27-6-2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ. 2246360413 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά 

κτήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις. 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Καταγραφικό νέο μοντέλο  16 CHANNEL DVR 2 GHANNEL IP input 
8MP@8FPS HDMI-VGA-CVBS 2 SATA 

interface  

1,00 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κινούμενη κάμερα PTZ HD 2ΜΡ Vary focal 4.8 – 120mm 
με οπτικό ζουμ και νυχτερινή λειτουργία   

Lens: 4.8 – 120mm 
Zoom: X25 

Resolution: 2MP ANALOG 

1,00 

Κάμερα BULLET HD VARY – FOCAL με νυχτερινή 
λειτουργία 

Resolution: 5MP ANALOG 
Lens: 2.7 – 13,5mm 

Distance IR: 40m 
Field of View: 96,7 μοίρες 

WDR: - 
Protection level: IP67 

Min IIIumimation: 0,01 LUX 
Brascet:  

DS-1280ZJ-S 

2,00 

Κάμερα mini dome HD 5MP EXIR ΣΕΙΡΑ με νυχτερινή 
λειτουργία 

Resolution: 5MP ANALOG 
Lens: 2,4/2.8mm 
Distance IR: 20m 

Field of View: 85/104 μοίρες 
WDR: ναι 

Protection level: IP67 
Min IIIumimation: 0,01 LUX 

Brascet:  
DS-1280ZJ-XS 

1,00 

Κάμερα mini dome IR HD 2MR  Με φακό 2,8mm 
Συμπίεση Η 265+  

WDR 120DP 
Προστασία ΙΡ67 

Μεταλλικό περίβλημα 
Υπέρυθρος φωτισμός 20m   

Γωνία θέσης 114 μοίρες 
Υποδοχή για micro SD έως 128GB  

Τρία streams 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο.  

1,00 

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τροφοδοτικό 8 καμερών  Τροφοδοτικό 8 καμερών με χωριστή 
ασφάλεια για κάθε κάμερα  

1,00 

Τροφοδοτικό τύπου PACK SA για την ΙΡ κάμερα Τροφοδοτικό τύπου PACK SA για την ΙΡ 
κάμερα 

1,00 

Σκληρός δίσκος  Σκληρός δίσκος 2ΤΒ for surveillance 
system only 

1,00 

Κάρτα μνήμης  Κάρτα μνήμης miniSD 120GB για ΙΡ 
κάμερα 

1,00 

Ballun Ballun (ζεύγη) 5,00 

Βύσμα τροφοδοσίας με Κλέμμα Βύσμα τροφοδοσίας με Κλέμμα 5,00 

Βάση κινούμενης κάμερας Βάση κινούμενης κάμερας 1,00 

Μεταλλικά μπουάτ καμερών Κουτιά μεταλλικά που αποθηκεύονται 
οι συνδέσεις των καμερών, με IP67 

5,00 





Καλώδιο Καλώδιο HDMI ή ΗΔΜΙ Extender μέσω 
UTP CAT6 

1,00 

Καλώδιο Καλώδιο FTP CAT6 RET, εξωτερικού 
χώρου με θωράκιση 

120,00 μέτρα 

Πλαστικό κανάλι  Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 
25Χ25mm 

44,00 μέτρα 

Πλαστικό κανάλι  Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 
40Χ40mm 

4,00 μέτρα 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος  
Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σύμη,  27/6/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ. 2246360413 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά 

κτήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1. Καταγραφικό νέο μοντέλο  ΤΕΜ 1,00 700,00 € 700,00 € 

2. HDD 2TB ΤΕΜ 1,00 85,00 € 85,00 € 

3. 
Κινούμενη κάμερα PTZ HD 2ΜΡ 

Vary focal 4.8 – 120mm με οπτικό 
ζουμ και νυχτερινή λειτουργία   

ΤΕΜ 1,00 640,00 € 640,00 € 

4. 
Κάμερα BULLET HD VARY – FOCAL 

με νυχτερινή λειτουργία 
ΤΕΜ 2,00 140,00 € 280,00 € 

5. 
Κάμερα mini dome 5MP EXIR ΣΕΙΡΑ 

με νυχτερινή λειτουργία 
ΤΕΜ 1,00 92,45 € 92,45 € 

6. 
Mini Dome IP με υποδοχή κάρτας 

μνήμης SD card 
ΤΕΜ 1,00 110,00 € 110,00 € 

7. SD CARD 128GB ΤΕΜ 1,00 45,00 € 45,00 € 

8. Βάση κινούμενης κάμερας ΤΕΜ 1,00 32,00 € 32,00 € 

9. Τροφοδοτικό 8 καμερών  ΤΕΜ 1,00 68,00 € 68,00 € 

10. Τροφοδοτικό τύπου Pack 5A ΤΕΜ 1,00 18,00 € 18,00 € 

11. Ballun ΤΕΜ 4,00 6,70 € 26,80 € 

12. Μεταλλικά μπουάτ καμερών ΤΕΜ 5,00 22,00 € 110,00 € 

13. Μικρούλικά εγκατάστασης ΤΕΜ 1,00 16,00 € 16,00 € 

14. 
Εγκατάσταση 4 καμερών + 1PTZ 

κινούμενης κάμερας + 
προγραμματισμός DVR 

ΤΕΜ 1,00 360,00 € 360,00 € 

15. 
Εγκατάσταση καλωδίωσης 
(Καλωδίωση 5 καμερών) 

ΤΕΜ 1,00 275,00 € 275,00 € 

16. 
Καλώδιο FTP CAT6 RET, εξωτερικού 

χώρου με θωράκιση 
ΜΕΤΡΑ 120,00 0,75 € 90,00 € 

17. Πλαστικό κανάλι 25Χ25mm ΜΕΤΡΑ 44,00 1,90 € 83,60 € 

18. Πλαστικό κανάλι 40X40mm ΜΕΤΡΑ 4,00 3,15 € 12,60 € 

19. Εισιτήρια 
2 άτομα και 1 

όχημα 
1,00 150,00 € 150,00 € 

20. Κόστος διαμονή και σίτισης 
3 ημέρες / 2 

διανυκτέρευσης 
1,00 350,00 € 350,00 € 

 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.544,45 € 

ΦΠΑ 24% 850,67 € 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 4.395,12 € 

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής της προμήθεια, τα έξοδα μετακίνησης 

διαμονή και σίτισης. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς Ελευθέριος  
Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 





             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ. 2246360413 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης σε δημοτικά 

κτήρια και δημοτικές εγκαταστάσεις. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ :  

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1. Καταγραφικό νέο μοντέλο  ΤΕΜ 1,00   

2. HDD 2TB ΤΕΜ 1,00   

3. 
Κινούμενη κάμερα PTZ HD 2ΜΡ 

Vary focal 4.8 – 120mm με οπτικό 
ζουμ και νυχτερινή λειτουργία   

ΤΕΜ 1,00   

4. 
Κάμερα BULLET HD VARY – FOCAL 

με νυχτερινή λειτουργία 
ΤΕΜ 2,00   

5. 
Κάμερα mini dome 5MP EXIR 

ΣΕΙΡΑ με νυχτερινή λειτουργία 
ΤΕΜ 1,00   

6. 
Mini Dome IP με υποδοχή κάρτας 

μνήμης SD card 
ΤΕΜ 1,00   

7. SD CARD 128GB ΤΕΜ 1,00   

8. Βάση κινούμενης κάμερας ΤΕΜ 1,00   

9. Τροφοδοτικό 8 καμερών  ΤΕΜ 1,00   

10. Τροφοδοτικό τύπου Pack 5A ΤΕΜ 1,00   

11. Ballun ΤΕΜ 4,00   

12. Μεταλλικά μπουάτ καμερών ΤΕΜ 5,00   

13. Μικρούλικά εγκατάστασης ΤΕΜ 1,00   

14. 
Εγκατάσταση 4 καμερών + 1PTZ 

κινούμενης κάμερας + 
προγραμματισμός DVR 

ΤΕΜ 1,00   

15. 
Εγκατάσταση καλωδίωσης 
(Καλωδίωση 5 καμερών) 

ΤΕΜ 1,00   

16. 
Καλώδιο FTP CAT6 RET, 

εξωτερικού χώρου με θωράκιση 
ΜΕΤΡΑ 120,00   

17. Πλαστικό κανάλι 25Χ25mm ΜΕΤΡΑ 44,00   

18. Πλαστικό κανάλι 40X40mm ΜΕΤΡΑ 4,00   

19. Εισιτήρια 2 άτομα και 1 όχημα 1,00   

20. Κόστος διαμονή και σίτισης 
3 ημέρες / 2 

διανυκτέρευσης 
1,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 





*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής της προμήθεια, τα έξοδα μετακίνησης 
διαμονή και σίτισης. 

Ημερ: …../…./2022  
 

Προσφέρων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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. 

 

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): 

 





 

(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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) 

 




