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Α/Α 

CPV ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΑΞΙΑ με 
Φ.Π.Α  

1 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Προστατευτικό ταμπλό μπασκέτας, 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς της FIBA με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Υλικό : υψηλής πυκνότητας αφρός 
πολυουρεθάνης 
•Με προφίλ σε σχήμα U  για την σωστή 
τοποθέτηση στο ταμπλό  
•Εσωτερικά να διαθέτει έλασμα από 
χάλυβα για την ενίσχυση της 
προστασίας και την καλύτερη 
σταθεροποίηση στο ταμπλό 
•Να τοποθετείτε στο ταμπλό με βίδες 
•Το κάθε προστατευτικό να αποτελείται 
από δυο τεμάχια , σχήματος L   

Τεμάχια 2    

2 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Καλάθι μεταφοράς μπαλών με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Υλικό : Σκελετός από αλουμίνιο, 
ύφασμα διάτρητο βαριάς κατασκευής, 

Τεμάχια 1    
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μπορντούρα από νάιλον 
•Διαστάσεις : 102 x 75 x 86 cm 
•Χωρητικότητα : 24 μπάλες volley ή 18 
μπάλες  Basket 

3 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ Εστίας Ποδοσφαίρου  με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Φ 6 χιλ. πάχος, νάιλον με ενισχυμένη 
πλέξη, εξάγωνο μάτι, σε διάφορες 
διχρωμίες σε σχέδιο ¨σκάκι¨. Με 
αντηλιακή προστασία. 
Τύπου Κλωβού 7,5×2,5×2+2m 

Τεμάχια     

4 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Σημαιάκια κόρνερ με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
•Φ 32 χιλ. με βάση πλήρες, με τέσσερις 
(4) αρθρωτές θέσεις που επιτρέπει το 
στύλο να ξαπλώνει εντελώς , με 
διαστάσεις σημαίας  45 x 45 cm, 
διαστάσεις στύλου 170 cm και διάμετρο 
σωλήνας 32 χιλ. 

Τεμάχια     

5 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ Εστίας Πόλο με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
•Διαστάσεις: 3,20 x 0,80 x 0,60 x 1,60 m   
•Χρώμα : Πράσινο  
•Πάχος: Φ 2,5 χιλ. με ενισχυμένη πλέξη 
και αντηλιακή προστασία UV. 

Τεμάχια     

6 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Στεφάνι μπασκέτας εξωτερικών 
γηπέδων πιστοποιημένο με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό 
μασίφ ατσάλι διαμέτρου 20mm  και να 
έχει εσωτερική διάμετρο 45mm.  
•Χρώμα : κόκκινο 
•Να διαθέτει μια βάση έδρασης 
(λαμαρίνα) διαστάσεων 15x15 πάχος 
5mm σχηματίζοντας σχήμα Γ και 2 
κόντρες από μασίφ σίδερο διαμέτρου 
14mm στο κάτω μέρος του. Οι μασίφ 
κόντρες κολλιούνται στην βάση έδρασης 
εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την 
ακαμψία του στεφανιού. 
•Στο κάτω μέρος του δακτυλίου του να 
φέρει περιμετρικά λάμα 20 x 2mm  με 
κατάλληλες εγκοπές για την στερέωση 
του διχτυού. 
•Το στεφάνι να μην φέρει κοφτερές 
άκρες και τα κενά του να είναι λιγότερο 
από 8mm έτσι ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος των δακτύλων.  
•Να είναι πιστοποιημένο από επίσημο 
φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1270 :2005 

Τεμάχια     

7 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ μπάσκετ πιστοποιημένο με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Να είναι κατασκευασμένο από λευκό 
κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές, 
πάχους 8mm και μήκους 52cm που 
αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο 
σε κάθε εγκοπή του δακτυλίου σε 
δώδεκα θέσεις. 

Τεμάχια     
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8 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ βόλεϊ αγώνων με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά :  
•9,5 x 1 m, No 1  Φ5χιλ πάχους, με μάτι 
10 x 10 cm, από νάιλον, άκομπο SP,  με 
φάσα πάνω και κάτω και με 
συρματόσχοινο 

Τεμάχια     

Σύνολο    

 

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

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του 
προμηθευτή. 

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.  
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής).  
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  
       
 
                                                                                                      Ημερομηνία: ………………………… 

 Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 

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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 (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. 

 
 

 

 

 

 


