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Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών τύπου 

ντουλάπας”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 9952/31.05.2022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 

της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με AAY 714 (ΑΔΑ 6Δ1ΙΩΗΟ-ΠΔΒ).

Συγκεκριμένα ο Δήμος επιθυμεί να καλύψει την δαπάνη για τα κάτωθι:  

Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση δυο κλιματιστικών , το ένα αφορά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
το δεύτερο το γραφείο του Τμήματος Υποστήριξης ΝΠΔΔ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μονάδες κλιματισμού θα είναι τύπου ντουλάπας ισχύος 48.000Btu/h τουλάχιστον στην ψύξη 
τεχνολογίας inverter,

Θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :
1. Τεχνολογία καθαρισμού αέρα.
2. Ψυκτικό μέσο R32
3. Τηλεχειριστήριο
4. Φίλτρο αέρα

Η τοποθέτηση περιλαμβάνει εργασία και υλικά (σωληνώσεις, καλώδια, αποχετεύσεις 
κ.τ.λ.). Το κλιματιστικό θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση, συνδεδεμένο. 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μάρκο 

Μαραγκό  στο τηλ. 2281362528  ή στο email: m.maragos@syros-ermoupolis.gr

Μπορείτε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, έως την Δευτέρα 

06/06/2022 και ώρα 15:00. 

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί σε φάκελο  και ο οποίος θα περιέχει:

 α) Προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.  

Απαραίτητη είναι η αναγραφή της τελικής συνολικής προσφοράς χωρίς το Φ.Π.Α., όσο και η αναγραφή 

της συνολικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε (€) ευρώ. Η 

οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την 

αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Ακολουθεί υπόδειγμα της προσφοράς . 

 

β) 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:

1. 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 ή 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.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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 

τουάρθρου 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)

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. (μόνο σε περίπτωση εταιρειών) Επίσημο έγγραφο π.χ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Επιμελητηρίου, Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καταστατικό εταιρείας κτλ από το οποίο να 

προκύπτει ποιος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία.



Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, 

απλά και ειδικών κατηγοριών, που δηλώσατε στο πλαίσιο της προκείμενης Ανακοίνωσης με σκοπό: α) 

την εξέταση της αίτησής σας για την διερεύνηση της σύναψης σχετικής σύμβασης, β) την σύνταξη 

πινάκων επιτυχόντων – απορριφθέντων γ) την επικοινωνία με το υποκείμενο των προσωπικών 

δεδομένων για κάθε θέμα αφορά στην αίτηση, δ) τον έλεγχο της ορθής τήρησης της διαδικασίας από 

το προσωπικό ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία, ε) την 

διερεύνηση τυχόν ευθύνης ή τυχόν τελεσθεισών αξιόποινων πράξεων κατά την υποβολή της πρότασης. 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 

αίτησή σας ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημ/νία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση 

κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός τέκνων εκ των οποίων 

πόσα ανήλικα), προϋπηρεσία, δεδομένα υγείας (αναπηρία). Κατά την πρόσληψη, οι επιτυχόντες θα 

προσκομίσουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά εκ των οποίων προκύπτουν τα ως άνω δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. Αναλόγως του προσκομιζόμενου δικαιολογητικού, ενδέχεται να υποβληθούν 

σε επεξεργασία (αρχειοθέτηση) και άλλα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό.  Η συλλογή και η 

επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 (ε) , 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού 

Κανονισμού 2016/679. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν στη διάθεση του Δήμου για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την εξέταση της αίτησής σας και τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Σε 

περίπτωση σύναψης σύμβασης για την οποία έχετε υποβάλλει αίτηση, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά τη λήξη της ισχύος της εκτός αν ασκηθούν νομικές αξιώσεις, 

οπότε θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης και ακολούθως θα διαγραφούν. 

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι 

εξωτερικοί συνεργάτες που μεριμνούν για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού 

μισθοδοσίας ή/και του συστήματος μηχανοργάνωσης. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβασθούν σε αρμόδιες 

αρχές που ενεργούν έλεγχο (Υπουργείο Εργασίας -Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης- Δι@ύγεια, Υπουργείο Εσωτερικών – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου κ.α.). Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση 

του Δήμου έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της 

επεξεργασίας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 2016/679, απευθυνόμενοι στο Δήμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@computerstudio.gr

 Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, με τον τρόπο που ορίζεται στην ιστοσελίδα www.dpa.gr. Ο Δήμος έχει ορίσει Υπεύθυνο 

Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα που άπτεται της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

dpo@syros-ermoupolis.gr.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Λειβαδάρας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο

1 Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας τεμ 2

2 Εργασία εγκατάστασης τεμ 3

Σύνολο  €

ΦΠΑ 24%  €

Γενικό Σύνολο  €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή –σφραγίδα)                         
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