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Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Email 
Πληροφορίες 
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: Αγδινιώτης Ηλίας 

Προς 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 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 Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου απαιτείται η εκτέλεση γενικών υπηρεσιών - εργασιών 

αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 13801/03-03-2022, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών). Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται αναγκαία για την αποκατάσταση - 

αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας που έχουν παρουσιαστεί στο βρεφονηπιακό σταθμό 

Αριάδνη (υπ. αρ. 1676/ΔΕ597/18-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνση Εκπαίδευσης Παιδιού, 

υπ. αρ. 13801/03-03-2022 Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).  

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

«Υπηρεσίες - εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό 

Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 13801/03-03-2022, 

Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)», η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ: 15-

6261.200 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου), ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 5.795,76 ευρώ, του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2022.  

 



Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της (υπηρεσία) και θα 

συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). Η 

οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται. Η 

προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε 

διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική 

διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Οι υπηρεσίες - εργασίες θα είναι σύμφωνες με την υπ. αρ. 13801/03-03-2022, Τεχνική 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει οριστεί Πολιτικός Μηχανικός του 

τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως επόπτης των εργασιών. 

Αναλυτικά: 

Θα αντικατασταθεί, η υπάρχουσα υγρομόνωση από PVC με νέα από ασφαλτική 

μεμβράνη SBS βάρους 6 kg/m2 με επικάλυψη λευκής ψηφίδας και οπλισμό μη υφαντού 

πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένης αντοχής στους -20 oC.  Η επέμβαση θα γίνει 

σε ένα τμήμα του δώματος όπου η φθορά της υφιστάμενης μόνωσης είναι εμφανή και 

παρουσιάζονται τα προβλήματα υγρασίας στην οροφή του κτιρίου. 

Επιμέτρηση επιφανειών: 

1) Επιφάνειες για υγρομόνωση / θερμομόνωση:  

o Εμβαδόν οριζόντιας επιφάνειας: (3,90x1,05) + (((1,05x1,05)/2)x3) + (3,55x2,90) + 

(9,80x3,10) + (1,05x2,05) + (4,75x2,05) + (2,50x5,70) + ((1,35x1,35)/2) + 

(3,60x1,80) + (1,40x1,80) + ((1,40x1,40)/2) + (1,80x5,70) = 93,71 τμ ≈ 95,00 τμ.  

o Εμβαδόν γυρισμάτων επι των ανεστραμμένων δοκών : ((5,70x(0,10+0,10+0,20))+ 

((5,70+1,80)x(0,65+0,65+0,25)) + ((1,70+9,80+1,70+3,90+1,70+3,70) x (0,65+0,25 

+0,30)) + ((3,15+5,13+4,90+2,20+1,00+1,80)x(0,15+0,65)) + ((1,90+3,60+1,80 

+1,50)x0,30) = 58,09τμ. ≈ 58,00 τμ. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:   

o Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης, σώρευση του θραυστού υλικού σε σημεία που δεν 

επηρεάζουν τις εργασίες της νέας μόνωσης, αποξήλωση και απομάκρυνση 

κατεστραμμένου φενιζόλ και της μεμβράνης μόνωσης από pvc, με προσοχή να μην 

επηρεαστεί η μόνωση στην γειτονική πλάκα. 

o Επιμελής καθαρισμός επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα και πλύση αυτής με πίεση. 

o Επάλειψη με  ελαστομερές  επαλειπτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης 

σε όλη την επιφάνεια του δώματος και περιμετρικά στα πλαϊνά. 

o Εφαρμογή ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης SBS βάρους 6 kg/m2, με επικάλυψη 

λευκής ψηφίδας και οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, 



πιστοποιημένης αντοχής στους -20oC. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης 

φύσεως υλικών, πλήρες αστάρωμα της επιφάνειας, τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στις 

υδρορροές καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρων σε αναλογία ένας 

ανά 45μ2. Οι ασφαλτικές μεμβράνες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες για εφαρμογή 

σε μονή στρώση και θα επικολληθούν πλήρως με χρήση φλόγιστρου και επικάλυψη 

μεταξύ τους τουλάχιστον 15 εκ. Συμπεριλαμβάνεται η θερμοκόλληση στις απολήξεις 

(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, γωνίες και συναρμογές 

καθώς και η έντεχνη διαμόρφωση στις θέσεις των υδρορροών με οποιαδήποτε άλλα 

υλικά και μικροϋλικά απαιτούνται. 

o Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 εκ., σε 

όλη την επιφάνεια. 

o Κάλυψη των θερμομονωτικών πλακών με μη υφαντό γεωύφασμα 

o Διάστρωση του θραυστού υλικού που έχουμε μαζέψει από το πρώτο βήμα, 

συμπεριλαμβάνεται η τυχών συμπλήρωση του υλικού ώστε το τελικό πάχος να είναι 

το επιθυμητό.  

o Ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη του PVS των γειτονικών πλακών με ειδικά τεμάχια. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα CPV 

Τιμή 
Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 
Σώρευση του θραυστού υλικού και 
επανατοποθέτησή του μετά το πέρας των 
εργασιών   

Υπηρεσία 15,00 κμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

14.00 / κμ 210,00 

2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 
υφιστάμενης μόνωσης και  επιμελής 
καθαρισμός επιφάνειας από τυχόν 
υπολείμματα και πλύση αυτής με πίεση 

Υπηρεσία 153,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

4.00 / τμ 612,00 

3 
Επάλειψη με ελαστομερές  επαλειπτικό 
στεγανωτικό γαλάκτωμα ασφαλτικής 
βάσης 

Υπηρεσία 153,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

3.00 / τμ 459,00 

4 
Εφαρμογή ελαστομερούς ασφαλτικής 
μεμβράνης SBS βάρους 6 kg/m

2
, με 

επικάλυψη λευκής ψηφίδας 
Υπηρεσία 153,00 τμ 

45320000-6 
Εργασίες 
μόνωσης 

14.00 / τμ 2.142,00 

5 
Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών 
εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 εκ. 

Υπηρεσία 95,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

9.00 / τμ 855,00 

6 
Γεωυφάσματα μη υφαντά βάρους 285 gr/ 
m

2
 

Υπηρεσία 110,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

3.60 / τμ 396,00 

 Σύνολο     4.674,00 

     ΦΠΑ 24% 1.121,76 

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 
5.795,76 

 

 



Γενικοί Όροι: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών των 

υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω εργασίες. Επίσης θα υπάρχει 

μέριμνα  από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους, 

καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας των εργασιών.  

Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες 

εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικά και 

αισθητικά άρτιο.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος  

θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό 

θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική 

του ευθύνη να μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – όταν και 

εφόσον αυτό απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πενταετή εγγύηση για τα υλικά και την 

εφαρμογή της μόνωσης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά και μετά 

την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με δικές του δαπάνες, τις 

οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 

εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και σε μη 

εργάσιμες ώρες.  

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΤΖΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 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 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα CPV 

Τιμή 
Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 
Σώρευση του θραυστού υλικού και 
επανατοποθέτησή του μετά το πέρας των 
εργασιών   

Υπηρεσία 15,00 κμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 
υφιστάμενης μόνωσης και  επιμελής 
καθαρισμός επιφάνειας από τυχόν 
υπολείμματα και πλύση αυτής με πίεση 

Υπηρεσία 153,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

3 
Επάλειψη με ελαστομερές  επαλειπτικό 
στεγανωτικό γαλάκτωμα ασφαλτικής 
βάσης 

Υπηρεσία 153,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

4 
Εφαρμογή ελαστομερούς ασφαλτικής 
μεμβράνης SBS βάρους 6 kg/m

2
, με 

επικάλυψη λευκής ψηφίδας 
Υπηρεσία 153,00 τμ 

45320000-6 
Εργασίες 
μόνωσης 

  

5 
Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών 
εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 εκ. 

Υπηρεσία 95,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

6 
Γεωυφάσματα μη υφαντά βάρους 285 gr/ 
m

2
 

Υπηρεσία 110,00 τμ 
45320000-6 

Εργασίες 
μόνωσης 

  

 Σύνολο      

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α.  

   

 

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

…………………………………………………………………………………………………... 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (13801/03-03-2022). 

 

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) 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data 

Protection Regulation - GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018. 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, το οποίο 

εδρεύει στην Νέα Ιωνία Βόλου επί της οδού Σταδίου με Μανδηλαρά, Α.Φ.Μ.: 997708467 και Δ.Ο.Υ.: Νέας 

Ιωνίας Βόλου, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενο «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), υπό την ιδιότητα 

του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας 

μεταξύ άλλων μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.   

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία Ταυτότητας και Επικοινωνίας 

(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό 

τηλέφωνο, Αριθμός Ταυτότητας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης του αιτήματος σας και προώθησης των συμφερόντων σας. Νόμιμες βάσεις 

επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, η 

εκτέλεση σύμβασης και η παρεχόμενη συγκατάθεση. Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται 

σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και 

στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους, σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι 

της οικονομικής προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες - εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο 

βρεφονηπιακό σταθμό Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 13801/03-03-2022, 

Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)». 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα 

διαβιβάσει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή 

σας. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ως προς 

τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα 

διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της 

εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα 

υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό Κέντρο: 

+302106475600, Fax: +302106475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), επικοινωνώντας με το 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» στην ακόλουθη διεύθυνση: promithies.doepap@gmail. com 

 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τη χρήση 

και επεξεργασία τους από το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

 
Βόλος, …/…/… 

 


