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Βόλος: 30/11/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 19251/ΔΕ6618 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
Email 
Πληροφορίες 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: promithies.doepap@gmail.com 
: Αγδινιώτης Ηλίας 

Προς 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014. 

2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 

4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781). 

5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, απαιτείται η διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού (τηλέφωνα, 

ράδιο cd) για κάλυψη αναγκών των δομών της. Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται αναγκαία 

για να καλύψει τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών, μετά από φθορές που 

παρουσιάστηκαν στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και χρήζει αντικατάστασης. 

 Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με τίτλο 

Προμήθεια εξοπλισμού (τηλέφωνα, ράδιο cd) για την κάλυψη των αναγκών βρεφονηπιακών 

σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑ 15-7135.200 

(Λοιπός εξοπλισμός), ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.215,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, οικονομικού έτους 2020. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης 

(προμήθεια) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής στο σύνολο της.  

 

 



Α/Α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 
32552110-1 
Ασύρματα 
τηλέφωνα 

Ενσύρματο τηλέφωνο, αναγνώριση 
κλήσεων, τηλεφωνικός κατάλογος 
50 θέσεων, λίστα 50 αναπάντητων 
κλήσεων, οθόνη LCD  2 γραμμών, 
ημερομηνία - ώρα, πλήκτρο φραγής 
κλήσεων, ρύθμιση έντασης 
ακουστικού, μαύρο χρώμα (Ιάσων,  
Διεύθυνση) 

Τεμάχιο 3 50,00 150,00 

2 
32552100-8 
Τηλεφωνικές 
συσκευές 

 

Ασύρματο τηλέφωνο, οθόνη 1.4" 
φωτιζόμενη, δυνατότητα ανοικτής 
συνομιλίας, τηλεφωνικός κατάλογος 
50 ονομάτων και αριθμών (Αθηνά, 
Διεύθυνση) 

Τεμάχιο 2 25,00 50,00 

3 

32300000-6 
Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 

εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας 

Φορητό ράδιοCD με ενσωματωμένα 
ηχεία, αναπαραγωγή CD/RW/MR 
/WMA σύνδεση USB, BLUETUTH/ 
NCF, οθόνη LCD μεγάφωνα 4 GW 
RMS, Ραδιόφωνο ψηφιακό FM/AM/ 
PAB (Ορφέας, Αθηνά, Αίολος, 
Αρίων, Ιάσων) 

Τεμάχιο 12 65,00 780,00 

     Σύνολο 980,00 

     
Φ.Π.Α. 
24% 

235,00 

     
Σύνολο 

με 
Φ.Π.Α. 

1.215,20 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΤΖΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ 

 

ΜΠΕΝΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ.: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

 

Α/Α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 
32552110-1 
Ασύρματα 
τηλέφωνα 

Ενσύρματο τηλέφωνο, αναγνώριση 
κλήσεων, τηλεφωνικός κατάλογος 
50 θέσεων, λίστα 50 αναπάντητων 
κλήσεων, οθόνη LCD  2 γραμμών, 
ημερομηνία - ώρα, πλήκτρο φραγής 
κλήσεων, ρύθμιση έντασης 
ακουστικού, μαύρο χρώμα (Ιάσων,  
Διεύθυνση) 

Τεμάχιο 3   

2 
32552100-8 
Τηλεφωνικές 
συσκευές 

 

Ασύρματο τηλέφωνο, οθόνη 1.4" 
φωτιζόμενη, δυνατότητα ανοικτής 
συνομιλίας, τηλεφωνικός κατάλογος 
50 ονομάτων και αριθμών (Αθηνά, 
Διεύθυνση) 

Τεμάχιο 2   

3 

32300000-6 
Τηλεοράσεις και 
ραδιόφωνα, 
συσκευές 

εγγραφής και 
αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας 

Φορητό ράδιοCD με ενσωματωμένα 
ηχεία, αναπαραγωγή CD/RW/MR 
/WMA σύνδεση USB, BLUETUTH/ 
NCF, οθόνη LCD μεγάφωνα 4 GW 
RMS, Ραδιόφωνο ψηφιακό FM/AM/ 
PAB (Ορφέας, Αθηνά, Αίολος, 
Αρίων, Ιάσων) 

Τεμάχιο 12   

     Σύνολο  

     
Φ.Π.Α. 
24% 

 

     
Σύνολο 

με 
Φ.Π.Α. 

 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. : ………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο 

χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 30 (τριάντα) ημερών. Τα 

αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 



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) 
 

 
(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. 

 

 

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) 

 


