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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 Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 66514110-0 

Ετήσια ασφάλιση οχήματος από 14/03/2023 
– 14/03/2024, της Διεύθυνσης Αθλητισμού   
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 
-Ι.Χ.Φ. μάρκας Mercedes τύπου Citan με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9544 
-Έτος κυκλοφορίας : 29/05/2018 
-Κυβικά : 1.461 turbo 
-Ίπποι : 90 
-Χρώμα : Λευκό 
-Καύσιμο : Diesel 
-Διανυθέντα χιλιόμετρα 257.500 km 
-Μεικτό βάρος: 1950 
-Απόβαρο: 1358 
-Ωφέλιμο: 592 
-Μεταξόνιο: 2,70 
-Μήκος: 1,68 
-Πλάτος : 1,48 
-Ύψος : 1,20 
 

Υπηρεσία 1   

Σύνολο 
 

 

 



Η κάλυψη των ασφαλίστρων να περιλαμβάνει:  
1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 1.300.000 
2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 1.300.000 
3. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία 10.000 
4. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε κλειστούς χώρους 10.000 
5. Προστασία ασφάλιστρου (ΒΜ) λόγω ζημίας  
6. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 10.000 
7. Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας (Ζημίες 
Οχήματος) 3.000 
8. Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση  
9. Θραύση υαλοπινάκων 1.000   
10. Κάλυψη αερόσακων 1.000 
11. Τροχαίο ατύχημα οδηγού 10.000 
12. Νομική προστασία 5.000 
13. Οδική βοήθεια  
 
 

 

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).  
       
 
                                                                                                      Ημερομηνία: ………………………… 

 Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 
 
 

 (Υπογραφή)  

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) 

 


