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(Σφραγίδα )                                                                                    (Έντυπο  ∆απανών  Ε∆1 )   

                                                                                ΠΡΟΣ              
∆ΟΕΠΑΠ  ∆ΗΠΕΘΕ 
∆ΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 

Συνολική ∆απάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

1 18222100-2 Κουστούμι τμχ 2   

2 18230000-0 Σακάκι  τμχ 1   

3 18230000-0 Πουκάμισο τμχ 3   

4 18230000-0 Παντελόνι τμχ 1   

5 18425000-4 Ζώνη              

 
τμχ 2   

6 18423000-0 Γραβάτα τμχ 2   

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 24%  

  
 

 
  Σύνολο µε 

Φ.Π.Α 
 

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με    Φ.Π.Α.                 .  

 

 

............................................................................................................................ΕΥΡΩ 

                                                                                                                         Ο Προσφέρων 
 
 
 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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                                                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) 

ΠΡΟΣ
(1): ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.  -  ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.       ∆/νση     Πολιτισµού  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου 

(Εmail):  

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 :- Τα στοιχεία 

που έχω αναφέρει ανωτέρω   είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων .  

-  Έλαβα πλήρη γνώση:  των όρων της Μελέτης της ∆/νσης Πολιτισμού και 

αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα   και   η προσφορά  που καταθέτω είναι 

σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ημερομηνία:                                               / 2017 

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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.                                                                                                                                                                   


