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ΠΡΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια περιφερειακού 

εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη του και με τους 
φορείς.» 

 
 

(με την διαδιακασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την 

εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη του και με τους φορείς. 

.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Πρωτ: 
3971/1-12-2020 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-281 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια με fax στο 
τηλ. 2246071386 στο Δήμο Σύμης, ή στο mail: akisymi@yahoo.gr, από 1/12/2020 ημέρα 
Τρίτη μέχρι και  της 7/12/2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου και έως  10:00 π.μ. 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. 
 
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 νομίμου 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)] 
 
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 
Τρίτη 1/12/2020 έως και την ημέρα της διαδικασίας 7/12/2020, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr. 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 
 
 
 

Συνημμένα: 

 

1. Οι από 25/11/2020 τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική έκθεση 
2. Ο από 25/11/2020 ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
4. Υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σύμη, 25/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ: 2246360413 

FAX: 2246071386 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη 

του και με τους φορείς. 

Κ.Α 10-7134.003 

CPV:30237240-3 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του 

Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης. 

 

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 2.962,36€ 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

και θα βαρύνει των κωδικό ΚΑ:10-7134.003 ποσού  7.000,00 €, πίστωση του 

προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Σύμης για το έτος 2020, με τίτλο «Προμήθεια 

περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα 

μέλη του και με τους φορείς.» του Δήμου Σύμης. 

 

Το υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που θα αναφερθούν παρακάτω. 

 

Ως χρόνος παραδόσεως ορίζεται το διάστημα των δύο (2) μήνων, 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 20.000,00€ (Π.Δ. 294/96 άρθρο 2 παρ. 13-VIII ΚΥΑ 27319/2002,ΦΕΚ 

945/Β) δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση 

Δημάρχου. 

 

Η διενέργεια της προμήθειας θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Μπαλασκάς Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Σύμη, 25/11/2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη 

του και με τους φορείς. 

ΚΑ: 10-7134.003 

CPV:30237240-3 

1. Κάμερα με ενσωματωμένο μικρόφωνο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Device Type  Βίντεο conferencing kit 

Διαστάσεις & Βάρος Λεπτομέρειες 

Speakerphone - Πλάτος 24 cm Βάθος 24 cm Ύψος 6.5 cm Βάρος 1.223 kg 

Κάμερα  - Πλάτος 13 cm Βάθος 13.8 cm Ύψος 17 cm Βάρος 585 g 

Hub - Πλάτος 9.4 cm Βάθος 7.4 cm  Ύψος 3.4 cm Βάρος 83 g 

Remote - Πλάτος 5 cm Βάθος 12 cm Ύψος 1.2 cm Βάρος 51 g 

Type Digital camera (colour) - external 

Digital Βίντεο Capture Resolution 1920 x 1080 

Ήχος Είσοδοι: Μικρόφωνο 

Frequency Response :100 - 11000 Hz 

Total Harmonic Distortion (THD): 1% 

Έξοδος ήχου :Speaker(s) 

Frequency Response: 120 - 14000 Hz 

Total Harmonic Distortion (THD): 5% 

Type : Remote control 

Type : Network adapter 

Συνδεσιμότητα Technology :Wireless 

Data Link Protocol : Bluetooth, NFC 

nterfaces :1 x USB 2.0 ¦ 1 x video 

Καλώδιοs Included:1 x audio cable - 5 m ¦ 1 x video cable-5 m ¦ 1 x USB cable -3m 





Mounting Kit : Included 

Συσκευή ισχύος: Power adapter - external 

OS Required: Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.7 or later, Microsoft Windows 7/ 8.1 /10 

Service & Support Limited warranty - 2 years 

 
2. Οθόνη συσκέψεων 55  ιντσών 
Περιγραφή 
 

Product Type: LED-backlit LCD flat panel display 

Power Consumption Operational : 125 Watt 

Diagonal Class : 55" 

Diagonal Size : 54.6" 

Commercial Use : Yes - digital signage 

Series : Q-Line 

Sun Exposure : Full shade 

TV Tuner : No tuner 

TV Tuner :  Presence No 

Βίντεο Interface :  HDMI 

HDMI Ports Qty:  4 ports 

PC Interface : DVI 

Picture Enhancements : Pixel Shift 

Βίντεο Wall Components Qty : 225 

Διαστάσεις Without stand 

Πλάτος 123.92 cm 

Βάθος 6.171 cm 

Ύψος 71.16 cm 

Βάρος 15.82 kg 

Resolution : 3840 x 2160 

Απεικόνιση Format : 4K UHD (2160p) 

Image Aspect Ratio : 16:9 

LCD Backlight Technology : LED backlight - direct-lit LED 

Dynamic Contrast Ratio : 500000:1 





Brightness : 350 cd/m² 

Viewing Angle : 178 degrees 

Viewing Angle (Vertical) : 178 degrees 

Response Time : 8 ms 

Απεικόνιση Menu Language : Multilingual 

Backlight Life : 50,000 hour(s) 

Commercial Χαρακτηριστικά : CMND management 

Operation Hours / Days : 18 / 7 

VESA Mounting Interface : 200 x 200 mm, 400 x 400 mm 

Είσοδοι Βίντεο Formats :1080/60i,480/60p,720/60p,1080/60p,480/60i,3840/30p,3840/60p      

Supported Computer Resolutions : 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 

1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 720 x 400, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800 

Supported Βίντεο Formats : MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, 3GPP, DAT, TP, TRP, MPG, 

MPEG, 3GP 

Supported Ήχος Formats : MP3, WAV, AAC, ASF, MP4 

Supported Pictures Formats : BMP, PNG, JPEG 

USB Port : Yes 

Standard remote 

Σύστημα ηχείων : 2 speakers 

Output Power / Total : 20 Watt 

Ηχεία : 2 x speaker - built-in - 10 Watt 

Συνδεσιμότητα : Δίκτυο 

Connector Type : DVI-D input ¦ 4 x HDMI ¦ USB ¦ Ήχος line-in ¦ Ήχος line-out ¦ Serial input ¦ Serial output ¦ 

Infrared input ¦ Infrared output ¦ Network 

Included Accessories :Batteries 

Καλώδιοs Included : Serial cable ¦ IR extender cable - 1.8 m 

Compliant Standards : FCC Class B certified, BSMI, CB 

Συσκευή ισχύος : Power supply 

Nominal Voltage : AC 120/230 V 

Power Consumption Stand by : 0.5 Watt 

Χαρακτηριστικά : WOL (Wake on Δίκτυο), smart power 

Service & Support : Limited warranty - 3 years 





Min Operating Temperature :  0 °C 

Max Operating Temperature : 40 °C 

Humidity Range Operating : 20 - 80% 

 

  
3. Βάση τοίχου οθόνης 
Περιγραφή 
 
Βάση τοίχου με ανάκλυση κατάλληλη για οθόνη 55’’ 

 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Μπαλασκά Ελευθέριος 
Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σύμη, 25/11/2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιάσκεψεων του Δήμου με τα μέλη 

του και με τους φορείς. 

Κ.Α 10-7134.003 
 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρί ΦΠΑ) 

Κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
Κάμερα με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο 

Τεμ 1 1.411,00€ 1.411,00€ 

2. Οθόνη συσκέψεων 55  ιντσών Τεμ 1 1.150,00€ 1.150,00€ 

3. Βάση τοίχου οθόνης Τεμ 1 50,00€ 50,00€ 

 

Μερικό 
Σύνολο 

2.389,00€ 

ΦΠΑ (24%) 573,36€ 
Γενικό 
Σύνολο 

2.962,36€ 

 
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: 10-7134.003 το ποσό των 

7.000€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%). 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Μπαλασκάς  Ελευθέριος 

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                    
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 
 

Για την: «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του 
Δήμου με τα μέλη του και με τους φορείς.» 

 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του: 

Έδρα 

Οδός                                                                                              Αριθμός 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την  «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για 

την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη του και με τους φορείς.» 

είναι το ακόλουθο: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246071386 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιάσκεψεων του Δήμου με τα 
μέλη του και με τους φορείς 

 
 

ΚΑ 10-7134.003 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(χωρί ΦΠΑ) 

Κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
Κάμερα με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο 

Τεμ 1 € € 

2. Οθόνη συσκέψεων 55  ιντσών Τεμ 1 € € 

3. Βάση τοίχου οθόνης Τεμ 1 € € 

 

Μερικό 
Σύνολο 

€ 

ΦΠΑ (24%) € 
Γενικό 
Σύνολο 

€ 

 
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, ……/....../2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 





 
                                 

 
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) 

 

 

 

                                                                                                                                               Ημερομηνία:        20 
                                                                                                                                                  Ο – Η Δηλ. 

                                                                                                                                       (Υπογραφή) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

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):  

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) 

6. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθείων  

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 




