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ΠΡΟΣ: Χατζηπέτρο Ελισσαίο 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ξύλινων 

οικίσκων για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ξύλινων οικίσκων για την 
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Σύμης. Για την κάλυψη της δαπάνης της 
ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ: 3148/12-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΖ1ΩΗΠ-
ΖΑΣ) 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-284 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr  
Από 18/10/2022 ημέρα Τρίτη μέχρι την 25/10/2022 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου και 
έως  09:30 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 Τρίτη 
18/10/2022 έως και την ημέρα της διαδικασίας Τρίτη 25/10/2022, στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  
www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 10/10/2022 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 10/10/2022 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Υ.Δ 
4. Το έντυπο προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.symi.gr/




 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων» 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Τηλ.: 2246360413  

Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τεσσάρων ξύλινων οικίσκων τα οποία θα τοποθετηθούν 
στην κεντρική πλατεία του Δήμου Σύμης στην περιοχή Αιγιαλός, για την κάλυψη των αναγκών των 
διαφόρων εκδηλώσεων των πολιτιστικών σωματείων. 
  
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: 
44618340-0 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Στέγαστρα». 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 
ποσού 1.995,36 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 9.999,36 €. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει το KA: 15-7133.003, με τίτλο  «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων για την 
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 και 
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. 
 
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 με τον Ν. 4782/2021 και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
 
Η παράδοση και η τοποθέτηση των υπό προμηθευόμενων ειδών, θα γίνει στην κεντρική πλατεία του 
Αιγιαλού του Δήμου Σύμης. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες 
που θα του δοθούν το προς προμήθεια είδη. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 

ΣΥΜΗ, 10-10-2022 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ξύλινων οικίσκων 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
Τμήμα: Προμηθειών 
Τηλ: 2246360413 
Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξύλινων οικίσκων, τα οποία θα τοποθετηθούν στην κεντρική 
πλατεία του Δήμου Σύμης στην περιοχή Αιγιαλός, για την κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων των 
πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Σύμης.. 
 
Συγκεκριμένα ο Δήμος Σύμης πρόκειται να προμηθευτεί τέσσερις (4) ξύλινους οικίσκους, διαστάσεων 
180Χ230Χ190cm με ύψος κορυφής στέγης 230cm..     
 
Αναλυτικότερα: 
 
O κάθε ξύλινος οικίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χριστουγεννιάτικο κιόσκι, μεταφερόμενο 
περίπτερο έκθεσης, πάγκος πώλησης τοπικών προϊόντων ή καντίνα. Τοποθετώντας το στην υπαίθρια 
αγορά, αναδεικνύετε τα προϊόντα σας με τον πιο όμορφο τρόπο.  
Το ξύλο κατασκευής του κάθε περιπτέρου θα είναι το σουηδικό. 
 
Θα είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μας παρέχεται η δυνατότητα να 
συναρμολογείτε και να αποσυναρμολογείται, για διευκόλυνση της φύλαξης τους μετά από κάθε 
χρήση. 
 
Για την διευκόλυνση της συναρμολόγησης τους,  σε κάθε κομμάτι τους θα είναι χαραγμένα τα νούμερα 
1,2,3 και 4 αντίστοιχα. Δηλαδή για το πρώτο ξύλινο περίπτερο θα είναι χαραγμένο σε όλα τα κομμάτια 
που θα το σχηματίζουν ο αριθμός 1, για το δεύτερο ο αριθμός 2 κλπ. 
 
Κάθε ξύλινο οικίσκος θα έχει στην πρόσοψη άνοιγμα διαστάσεων Μ1m και ύψος 70cm με αντιστοίχων 
διαστάσεων πάγκο, ο οποίος όταν ανοίγει θα στηρίζεται με δύο αλυσιδάκια (γωνία 90 μοιρών) τα 
οποία θα είναι προσαρμοσμένα στα δύο άκρα του πάγκου και στην τοιχοποιία της πρόσοψης. 
 
Στην μια πλάγια πλευρά θα υπάρχει πόρτα εισόδου διαστάσεων Υ190cm και Π70cm, με όλα τα 
εξαρτήματα στήριξης και κλειδώματος.  
 
Ο σκελετός τους θα είναι από καδρόνι (μουρελάνα) διαστάσεων 7Χ5cm και οι τοιχοποιία θα είναι από 
ραμποτέ πάχους 15mm.  
 
Περιγραφή Διαστάσεων 
 
Πάχος Τοιχοποιίας:   15mm 
Διαστάσεις Τοιχοποιίας εμπρός:  180Χ190cm 
Διαστάσεις Τοιχοποιίας εμπρός:  180X190cm 
Διαστάσεις πλαϊνής Τοιχοποιίας:  190Χ230cm 
Εμβαδόν:    4,14m2 
Ύψος πλαίνής τοιχοποιίας:  1,90cm 
Ύψος κορυφής:    230cm 
Πόρτα:     190Χ70cm 
 





Οι στέγες θα είναι μονωμένες με ειδικό μονωτικό υλικό και κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες ώστε 
να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν. 
 
Τα στέγαστρα θα παραδοθούν βαμμένα με ξυλοντεκόρ κατά προτίμηση,  χρώματος καρυδιάς.  
 

ΣΥΜΗ, 10-010-2022 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Μπαλασκάς Ελευθέριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων»  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Τηλ.: 2246360413  

Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

«Προμήθεια ξύλινων οικίσκων» 
 

KA: 15-7133.003 
 

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερικό Σύνολο 

1 Ξύλινος οικίσκος Τεμ. 4,00 2.016,00  8.064,00 

  
  

  

Μερικό: 8.064,00 

ΦΠΑ (24%): 1.935,36 

Τελικό: 9.999,36 

 
Η τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς 
 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν συναρμολογημένα βαμμένα έτοιμα προς τοποθέτηση σε 
σημεία που θα υποδειχτούν από τον Δήμο, και επίσης διευκρινίζεται ότι 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 KA: 15-7133.003 το ποσό των 

10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 

ΣΥΜΗ 10-10-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων» 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΣ  

Τμήμα Προμηθειών  

Τηλ.: 2246360413  

Πληρ: Μπαλασκάς Ελευθέριος  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την: «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ :  

Α.Φ.Μ :  

Δ.Ο.Υ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

Ε-MAIL :  

 

   

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό 
Σύνολο 

1 Ξύλινος οικίσκος Τεμ. 4,00   

  
  

  

Μερικό:  

ΦΠΑ (24%):  

Τελικό:  

 
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. 

 

Σύμη, ……/....../2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 





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: ……………..201…….. 

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) 

 




