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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 ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΑΞΙΑ με 
Φ.Π.Α  

1. 
37415000-0 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

Στρώματα γυμναστικής τύπου παζλ (1m 
x 1m x 2cm) ανεξαρτήτου χρώματος, 
διπλής όψεως από αφρώδες υλικό EVA 

8 τεμάχια    

2. 
37415000-0 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

Kettlebells των 10 kg (Η κατασκευή μπορεί 
να είναι από PVC ή από σίδηρο, τσιμέντο με 
επένδυση βινυλίου) 

4 τεμάχια    

3. 
37415000-0 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

Kettlebells των  8 kg (Η κατασκευή μπορεί 
να είναι από PVC ή από σίδηρο, τσιμέντο με 
επένδυση βινυλίου) 

4 τεμάχια    

4. 
37415000-0 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

Kettlebells των  6 kg (Η κατασκευή μπορεί 
να είναι από PVC ή από σίδηρο, τσιμέντο με 
επένδυση βινυλίου) 

2 τεμάχια    

5. 
37415000-0 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

Training Rings (Ξύλινοι) 2 τεμάχια    

Σύνολο    



 

Η παράδοση των ως άνω ειδών θα πρέπει να γίνει ως το τέλος του 
ημερολογιακού έτους 2022 από τον ανάδοχο 
 
Σύνολο με Φ.Π.Α. ολογράφως. : 
……………………………………..……………… ………………………………… 

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.  
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.  
       

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) 

 



 
                                                                                                      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. 

 
 

 

 

 

 


