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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. 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αρ. 12626/2879/26-09-2022 έγγραφο του τμήματος 

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού με τίτλο 

«Προμήθεια δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων» και το υπ. αρ. 13052/03-10-2022 έγγραφο του 

τμήματος Προγραμματισμού με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια 

πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το έτος 2022». 

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

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου απαιτείται η διενέργεια της προμήθειας δύο φωτοτυπικών 

μηχανημάτων. Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται αναγκαία μετά από βλάβες που 

παρουσιάστηκαν στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και χρήζει αντικατάστασης. 

 

 



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

«Προμήθεια δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών των δομών της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», η οποία θα 

εγγραφεί στον ΚΑΕ 15-7131.200 (Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 1.748,40 ευρώ, με Φ.Π.Α., 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 (προμήθεια) και θα 

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

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

 

Α/Α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
30121200-5 

Φωτοαντιγραφικές 
συσκευές 

Πολυμηχάνημα - φωτοτυπικό (ταχύτητα 
εκτύπωσης Α4 24 δευτ/λεπτ, γραφίτης, 
ανάλυση σάρωσης μέχρι 1.200 Χ1.200 dpi) 

Τεμάχιο 2 705,00 1.410,00 

     Σύνολο 1.410,00 

     
Φ.Π.Α. 

24% 
338,40 

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 
1.748,40 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Πολυμηχάνημα - φωτοτυπικό 

Ταχύτητα συστήματος: A4 Μέχρι 50 σελ / λεπτό, Ταχύτητα αυτόματης εκτύπωσης A4: Μέχρι 

24 σελ. / Λεπτό, 1η ώρα εξόδου: A4 9.5 δευτ., Χρόνος προθέρμανσης: Περίπου. 27 sec.¹, 

Τεχνολογία απεικόνισης: Laser, Τεχνολογία γραφίτη: Πολυμερισμένο γραφίτη, Μέγεθος 

πίνακα / ανάλυση: 485 “/ 432 x 240, Μνήμη συστήματος: 1000 MB (τυπική / μέγιστη), 

Διασύνδεση: 10/100/1000-Base-T Ethernet. USB 2.0; Wi-Fi 80211 b / g / n, Πρωτόκολλα 

δικτύου: TCP / IP (IPv4 / IPv6); LPD. IPP. SNMP; HTTP. HTTP (S), Αυτόματος τροφοδότης 

εγγράφων: Έως 80 πρωτότυπα. A6-Α4. 64-90 g / m2. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 

Dualscan, Μέγεθος εκτυπώσιμου μεγέθους: A6-A4; προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού, Βάρος 

εκτύπωσης: 60-120 g / m², Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 570 φύλλα / 1.610 φύλλα 

(κανονική / μέγιστη), Χειροκίνητη παράκαμψη 50 φύλλων. A6-Α4. προσαρμοσμένα μεγέθη. 

60-200 g / m2, Λειτουργίες φινιρίσματος (προαιρετικά) Συρραφή (εκτός σύνδεσης), 

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης A4; 60-105 g / m2, Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 250 

φύλλα, Κύκλος εργασιών (μηνιαία): Rec. 10.000 σελίδες. Μέγιστη ² 150.000 σελίδες, Χρόνος 

ζωής τόνερ: Μαύρο έως 20.000 σελίδες, Διάρκεια ζωής μονάδας απεικόνισης: Μαύρο μέχρι 

50.000 σελίδες (μονάδα απεικόνισης), Κατανάλωση ισχύος: 220-240 V / 50/60 Hz; Λιγότερο 

από 805 W, Διαχειριστής συσκευών Net Care για λογισμικό. Σύνδεση στο Web. Βοηθητικό 

πρόγραμμα συσκευασίας οδηγού 

Προδιαγραφές εκτυπωτή  

Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi, Γλώσσα περιγραφής σελίδας: PCL 6 (XL3.0); 

PostScript 3; XPS, Λειτουργικά συστήματα Windows 7 (32/64); Windows 8.1 

(32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64). Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 

2019; Macintosh OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση. Linux, Γραμματοσειρές εκτυπωτή: 85 PCL 

Latin; 66 εξομοίωση PostScript 3 Λατινική, Κινητή εκτύπωση  Mopria (Android); 

Υπηρεσία εκτύπωσης (Android); Κινητή εκτύπωση (iOS / Android / Windows 10 Mobile); 

Google Cloud Print; WiFi Direct 

Προδιαγραφές σαρωτή  

Ταχύτητα σάρωσης: Μέχρι 50/20 ipm σε μονόχρωμο (μονο / έγχρωμο) Έως 100/34 ipm σε 

διπλή (μονο / έγχρωμη), Ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 x 1.200 dpi, Λειτουργίες σάρωσης: 

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP? Scan-to-USB? Σάρωση TWAIN; WIA σάρωση, 

Μορφές αρχείων: JPEG. PDF XPS. PDF / A, Στόχοι σάρωσης: Υποστήριξη LDAP 



Προδιαγραφές φωτοαντιγραφικού  

Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi, Διαβαθμίσεις: 256 βαθμών, Πολλαπλότυπο: 1-999, 

Αρχική μορφή: Max. A4, Μεγέθυνση 25-400%: σε βήματα 10%. Αυτόματη ζουμ 

Προδιαγραφές ΦΑΞ  

Πρότυπο φαξ: Super G3, Μεταφορά φαξ: Αναλογική. i-Fax, Συμπίεση φαξ: MH. ΚΥΡΙΟΣ; 

MMR; JBIG, Μόντεμ φαξ: Μέχρι 336 Kbps, Προορισμοί φαξ:299 προορισμοί + 20 ομάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
30121200-5 

Φωτοαντιγραφικές 
συσκευές 

Πολυμηχάνημα - φωτοτυπικό (ταχύτητα 
εκτύπωσης Α4 24 δευτ/λεπτ, γραφίτης, 
ανάλυση σάρωσης μέχρι 1.200 Χ1.200 dpi) 

Τεμάχιο 2   

     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. Το 

αντίστοιχο τιμολόγιο θα παραδοθεί 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) 

 



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 «Προμήθεια δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών των 

δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου». 

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, …/…/… 

                                  
 


