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 Με  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες Δαπάνης 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Λεύκας Δημήτριος 

ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πλαγερά Αγγελική 

ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κρανιάς  Πέτρος 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 

Ταχ. Κώδικας: 38446 

Τηλέφωνο: 24210 – 91196 

Email: promithies.doepap@gmail.com 
 

ΔΑΠΑΝΗ. Ετήσια ασφάλιση του οχήματος 

(φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421 από 30/3/2020 

έως 30/3/2021.Η έναρξη ασφάλισης του 

οχήματος θα ισχύει με την λήξη της 

προϋπάρχουσας, συγκεκριμένα από 

30/3/2020 της Διεύθυνσης Αθλητισμού 

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Κωδ.15-6253.400 

241,94Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) 

300,01Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 Βόλος  6/3/2020 

 Αριθμ. Πρωτ.4748/ΠΡ 1234 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Ο  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.-ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει  : Ετήσια 

ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 

9421, από 30/3/2020 έως 30/3/2021, (η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα ισχύει 

με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2020) της Διεύθυνσης 

Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  µε την διαδικασία της συλλογής 

προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές 

προσφορές σύμφωνα  :  

   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που 
επισυνάπτεται.  

Η πρόσκληση αφορά την : Ετήσια ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) 

SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421,από 30/3/2020 έως 30/3/2021,της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Προσφορές γίνονται δεκτές   έως την Τετάρτη 11/3/2020, στη ∆/νση Διοικητικών 
& Οικονομικών Υπηρεσιών  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου 

Καραμπατζάκη -Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ. 24210 – 91196 µε 

την ένδειξη: Ετήσια ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 30/3/2020 έως 30/3/2021 , (η έναρξη ασφάλισης του 

οχήματος θα ισχύει με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 

30/3/2020)της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, ετήσια ασφάλιση του οχήματος 

(φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 30/3/2020 έως 

30/3/2021(η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα ισχύει με την λήξη της 

προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2020) ,της Διεύθυνσης Αθλητισμού του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ,ανέρχεται στο ποσό   των  300,01 ευρώ με Φ.Π.Α 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής 
X 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  
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1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα 

παραδοθεί στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων 

του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Πέτρος Κρανιάς 
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                                             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από: 

α/α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός X 

 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση  

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας  

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας X 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής 
X 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για 

την επιλογή αναδόχου :   

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 
Σύμπραξη καινοτομίας 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Ετήσια ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας 

ΚΗΟ 9421, από 30/ 3 /2020 έως 30/3/2021, (η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα 

ισχύει με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2020) της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   

 

Συγκεκριμένα :  

•Ετήσια ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) με αρ.κυκλοφορίαςΚΗΟ9421 

της Διεύθυνσης Αθλητισμού  

•Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινωμένων ανά παθόντα 

1.220.000,00€ 

•Αστική ευθύνη υλικές ζημιές τρίτων ανά συμβάν 1.220.000,00€ 

•Υλικές ζημιές  από ανασφάλιστο όχημα 50.000,00€ 

•Έκπτωση ασφάλιστρων λόγω μη ζημιάς 15/30%  

•Νομική προστασία.3.000,00€ 

•Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000,00€ 

•Επέκταση αστικής ευθύνης σε χώρες της ΕΕ & ΤΟΥ ΕΟΧ  

•Φροντίδα ατυχήματος  

•Προληπτικός έλεγχος  Υγείας  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός, για την  ετήσια ασφάλιση του 

οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 
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30/3/2020 έως 30/3/2021, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   

ανέρχεται στο ποσό των 300,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα 

γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα 

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.  

 
 
 
 
 
 

                                       Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 66514110-0 

Ετήσια ασφάλιση του 
οχήματος (φορτηγάκι 9 

ίππων) SKODA με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, 

από 30/ 3 /2020 έως 
30/3/2021(η έναρξη 

ασφάλισης του οχήματος 
θα ισχύει με την λήξη της 

προυπάρχουσας, 
συγκεκριμένα από 

30/3/2020), της 
Διεύθυνσης Αθλητισμού   

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-

Υπηρεσία 1 241,94 241,94 

  
 

  
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

241,94 

     ΦΠΑ 24% 58,07 

     Σύνολο 

με ΦΠΑ 
300,01 

 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ισχύει με την λήξη της προηγούμενου συμβολαίου, 

συγκεκριμένα από 30/3/2020. 

 1 .Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ          2. ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ        3.  ΑΝ/ΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 

ΛΕΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                        ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                       ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                     Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 66514110-0 

Ετήσια ασφάλιση του 
οχήματος (φορτηγάκι 9 

ίππων) SKODA με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, 

από 30/ 3 /2020 έως 
30/3/2021, της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού (η 
έναρξη ασφάλισης του 

οχήματος θα ισχύει με την 
λήξη της προυπάρχουσας, 

συγκεκριμένα από 
30/3/2020) του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-

Υπηρεσία 1   

  
 

  
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο 

με ΦΠΑ 
 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τα ηλεκτρολογικά  υλικά   θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 Τα  ηλεκτρολογικά υλικά  θα παραδοθούν έγκαιρα  στους χώρους     της Δ/νσης 
Αθλητισμού   με ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Προσφέρων 
(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)      
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

 

ΠΡΟΣ
(1): Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

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 τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας  …………….. πρόσκληση.  
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
 
 
        Ημερομηνία: ……………………………..  

 Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 
 (Υπογραφή)  

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) 
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6/3/2020Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  

Ver. 

 
(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.  
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


