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Αριθμός Μελέτης: 20/2022 

 
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: Επίπλων 

Προϋπολογισμός: 100.862,61€ 

 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.862,61€ προβλέπεται: 

1. Η προμήθεια επίπλων προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του 
κορωνοϊού Covid – 19, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 17312/Δ9.506 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία προβλέπεται ότι, οι θέσεις 
εργασίας θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφαλής 
απόστασης μεταξύ των εργαζομένων καθώς επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός με την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ εργαζομένων. Στο πλαίσιο 
των παραπάνω κατευθύνσεων ο Δήμος αναδιοργανώνει υφιστάμενους, επανασχεδιάζει 
νέους χώρους εργασίας – γραφεία και μεταφέρει αρχεία απελευθερώνοντας χώρους 
εργασίας. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η προμήθεια του αναγκαίου και 
απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων της νέας αναδιάταξης των θέσεων εργασίας και της 
μεταφοράς των αρχείων, ΟΜΑΔΑ 1 

2. Η προμήθεια επίπλων προκειμένου να εξοπλιστεί το νεοσύστατο Κέντρο Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης (ΚΕΠΕΑ) στο Λιβάδι. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων 
εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον 
ολιστικά αλλά και να το προσεγγίζουν διεπιστημονικά. Μέσω της δράσης των ΚΕΠΕΑ, 
αναπτύσσονται, προωθούνται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης με γνώμονα 
τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ΟΜΑΔΑ 2 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συναρμολογήσει και να τοποθετήσει τα προς προμήθεια είδη στα 
σημεία και χώρους που θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης. Τα έξοδα 
προετοιμασίας, μεταφοράς και συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών στον τόπο 
παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και εξήντα ένα 
λεπτά (100.862,61€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (Κ.Α.Ε) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2022 

00.6495.010 

15.7133 

77.580,02€ 

23.282,59€ 

CPV 39130000-2, Έπιπλα γραφείου. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 
4782/2021 και ισχύει και θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης για το έτος 2022. 

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης προμήθειας 
είναι: 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 1 

2 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 0.60 x 0.35 x 2.7  ΤΕΜ 1 

3 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 1.5  ΤΕΜ 1 

4 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.15 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 3 

5 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 5 

6 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.09 x 0.35 x 3.4   ΤΕΜ 2 

7 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 3 

8 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x  2.85 ΤΕΜ 4 

9 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.09 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 4 

10 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x 2.70  ΤΕΜ 1 

11 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 5.00 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1 

12 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 4.58 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1 

13 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 4.00 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1 

14 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 1.00 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 14 

15 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 2.50 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 1 

16 Γραφείο εργασίας γωνιακό  ΤΕΜ 11 

17 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 1 

18 Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά ΤΕΜ 18 

19 Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά   ΤΕΜ 4 

20 Έπιπλο εκτυπωτή τροχήλατο με τρία συρτάρια ΤΕΜ 1 

21 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 1 

22 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 43 

23 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 16 

24 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 30 

25 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 12 
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ΟΜΑΔΑ 2  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΠΕΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 1 

2 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 0.60 x 0.35 x 2.7  ΤΕΜ 3 

3 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 1.5  ΤΕΜ 1 

4 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 1 

5 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 2.50 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 1 

6 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 3 

7 Γραφείο εργασίας & workshops στρόγγυλο  ΤΕΜ 8 

8 Γραφείο συνεδριάσεων 8 ατόμων ΤΕΜ 1 

9 Γραφείο συνεδριάσεων 15 ατόμων ΤΕΜ 1 

10 Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά ΤΕΜ 4 

11 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 3 

12 Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια ΤΕΜ 13 

13 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 4 

14 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 6 

15 Κάθισμα PVC σεμιναρίου με αναλόγιο  ΤΕΜ 50 

16 Στρώμα ΤΕΜ 26 

17 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 6 

18 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 4 

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να είναι 
σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Ντουλάπα αρχείου με πόρτες και κλειδαριά 

Οι ντουλάπες αρχείου θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά τους, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε 
να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Για λόγους ομοιοτυπίας οι ντουλάπες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά. 

Οι διαστάσεις των ντουλαπών δεν είναι τυποποιημένες ώστε να καλυφθεί περισσότερος αποθηκευ-
τικός χώρος. 
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Το κύριο μέρος των ντουλαπών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την 
πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πά-
χους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 8mm. 

Στην εσωτερική πλευρά των ντουλαπών, τα πλαϊνά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) ανά 
32mm για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών. 

Θα διαθέτει ράφια κινητά, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 
18mm, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και η έδραση τους θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων μεταλλικών 
στηριγμάτων (δύο σε κάθε πλαϊνή πλευρά). Τα ράφια και τα στηρίγματα θα έχουν αντοχή σε διαρκές 
φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι. 

Θα έχει τέσσερις πόρτες οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους ευρωπαϊκής κατασκευής 
με φρένο. Το κλείδωμα των πορτών θα γίνεται με σπανιολέτες ασφαλείας. 

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από 
PVC πάχους 1mm. Η συναρμολόγηση των ντουλαπών θα γίνει από τον ανάδοχο. 

 

Βιβλιοθήκη γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 

Οι βιβλιοθήκες γραφείου θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά τους, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε 
να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Για λόγους ομοιοτυπίας οι βιβλιοθήκες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά. 

Οι διαστάσεις των βιβλιοθηκών δεν είναι τυποποιημένες ώστε να καλυφθεί περισσότερος αποθη-
κευτικός χώρος. 

Το κύριο μέρος των βιβλιοθηκών θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τη βάση, την οροφή (καπάκι), την 
πλάτη, τα ράφια και τις πόρτες. Οι βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων πάχους 18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και το πίσω μέρος θα είναι από 
8mm. 

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Η συγκόλληση θα γίνεται από 
PVC πάχους 1mm.  

Θα έχει δύο πόρτες στο κάτω μέρος κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, 
στις οποίες θα τοποθετηθούν μεντεσέδες ανοξείδωτοι ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο. Το 
κλείδωμα των πορτών θα γίνεται με σπανιολέτες ασφαλείας. 

Στο πάνω μέρος θα έχει δύο ράφια κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, 
πάχους 18mm τα οποία θα αναρτώνται με τρύπες στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης ανά 64 χιλ. και τα 
ράφια υπολογίζονται ανά 38 εκ. 

Στην εσωτερική πλευρά των βιβλιοθηκών, τα πλαϊνά θα φέρουν διάτρηση (διπλή σε κάθε πλευρά) 
ανά 32mm για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει ράφια κινητά κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, 
πάχους 18mm, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και η έδραση τους θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων 
μεταλλικών στηριγμάτων (δύο σε κάθε πλαϊνή πλευρά). Τα ράφια και τα στηρίγματα θα έχουν 
αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι. 

Η συναρμολόγηση των βιβλιοθηκών θα γίνει από τον ανάδοχο. 
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Γραφείο εργασίας γωνιακό 

Τα προσφερόμενα γραφεία θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 
Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 200cm x 80cm x 
75cm (h) με προέκταση 100cm x 80cm x 75cm (h). 

Οι επιφάνειες εργασίας θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 
25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC 
πάχους 1mm. Θα υπάρχει ειδικό άνοιγμα στην επιφάνεια εργασίας για την τοποθέτηση 
συστήματος διέλευσης καλωδίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα καλύπτεται με τάπα 
ρυθμιζόμενη Φ60mm από PVC χρώματος μαύρου. 

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επι-
φάνεια πάχους 18mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Στο κά-
τω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι. 

Μετώπη. Η ποδιά του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα-μελαμίνης ίδιων 
προδιαγραφών και ποιότητας με αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Τα σόκορα καλύπτονται με 
PVC πάχους 1 mm. 

Τα γραφεία θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο. 

 

Γραφείο εργασίας 

Τα προσφερόμενα γραφεία θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 140cm x 80cm x 
75cm (h). 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, 
με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 
1mm. Θα υπάρχει ειδικό άνοιγμα στην επιφάνεια εργασίας για την τοποθέτηση συστήματος 
διέλευσης καλωδίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη 
Φ60mm από PVC. 

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η 
επιφάνεια πάχους 18mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Στο 
κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι. 

Μετώπη. Η ποδιά του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα-μελαμίνης ίδιων 
προδιαγραφών και ποιότητας με αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Τα σόκορα καλύπτονται με 
PVC πάχους 1 mm. 
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Τα γραφεία θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο. 

 

Γραφείο εργασίας & workshops στρόγγυλο 

Το προσφερόμενο γραφείο θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του γραφείου, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: Φ 120cm x 73cm (h). 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, 
κατηγορίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με 
PVC πάχους 1mm. 

Στήριξη σε μεταλλική βάση, χρώματος μαύρου βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πολύ γερή για 
να αντέχει τα χτυπήματα και να μην ξεφλουδίζει. 

Το γραφείο θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από 
τον ανάδοχο. 

 

Γραφείο συνεδριάσεων 8 ατόμων 

Το προσφερόμενο γραφείο θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζει φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του γραφείου, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 180cm x 90cm x 
75cm (h). 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, 
κατηγορίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με 
PVC πάχους 1mm. 

Στήριξη σε μεταλλική βάση, χρώματος μαύρου, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πολύ γερή για 
να αντέχει τα χτυπήματα και να μην ξεφλουδίζει, με μέριμνα για την εξυπηρέτηση 8 ατόμων με 
πλαστικά πέλματα PVC για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου. 

Το γραφείο θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από 
τον ανάδοχο. 

 

Γραφείο συνεδριάσεων 15 ατόμων 

Το προσφερόμενο γραφείο θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
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Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του γραφείου, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): 240cm x 120cm x 
75cm (h). 

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, 
κατηγορίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με 
PVC πάχους 1mm. 

Στήριξη σε μεταλλική βάση, χρώματος μαύρου, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πολύ γερή για 
να αντέχει τα χτυπήματα και να μην ξεφλουδίζει, με μέριμνα για την εξυπηρέτηση 15 ατόμων με 
πλαστικά πέλματα PVC για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου. 

Το γραφείο θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από 
τον ανάδοχο. 

 

Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά 

Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, 
χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή 
τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα 
(φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη. 

Για λόγους ομοιοτυπίας οι συρταριέρες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 
45cm x 60cm x 60cm (± 5cm). 

Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ι-
σομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη. 

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα 
διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης. 

Το καπάκι θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 

Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευ-
ασμένα από μοριοσανίδα. Το συρτάρι θα είναι κατασκευασμένο είτε από μοριοσανίδα, είτε από 
μέταλλο κατάλληλου πάχους και κατάλληλου φινιρίσματος για την καλύτερη λειτουργικότητα του 
συρταριού. Το περιμετρικό κουτί, οι μετώπες συρταριών και το συρτάρι, εφόσον είναι κατασκευ-
ασμένο από μοριοσανίδα, θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm και η πλάτη 
θα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm. 

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25 mm για το καπάκι 
και 1mm για τα πλαϊνά. Η συγκόλληση θα γίνεται από ABS πάχους 1mm.  

Η συρταριέρα να εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο  
πολυαμίδιο ύψους 45 mm οι οποίοι βιδώνονται στη βάση της.   

Η συρταρίερα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια 
μέσω μιας χαλύβδινης ράγας και θα είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλει-
δαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά 
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του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια 
της μετώπης τύπου «χούφτας». 

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να 
μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγμα-
τος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα 
φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλή-
ρους εξαγωγής των συρταριών. 

Οι συρταριέρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παρά-
δοσης από τον ανάδοχο. 

 

Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά 

Τα προσφερόμενα ερμάρια θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των ερμαρίων, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Για λόγους ομοιοτυπίας τα ερμάρια θα είναι ίδια, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 100cm 
x 60cm x 100cm (h). 

To ερμάριο θα φέρει ένα σταθερό ράφι. 

Τα καπάκια των ερμαριών θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πά-
χους 25 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά και τα ράφια θα είναι κατασκευασμέ-
να από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, πάχους 18mm ενώ το πίσω μέρος θα έχει πάχος 
8mm. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης, ανοιγόμε-
νες, θα φέρουν μεντεσέδες ευρωπαϊκής κατασκευής με φρένο, κλειδαριές με αντίκρισμα και 2 κλει-
διά. 

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC στο χρώμα της μελαμίνης.  

Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με συνδετικά μεταλλικά 
φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότη-
τα στην οριζόντια και κατακόρυφη καταπόνηση των ερμαριών έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά. 

Tα ερμάρια θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο 

 

Έπιπλο εκτυπωτή τροχήλατο με τρία συρτάρια 

Τα προσφερόμενα έπιπλα εκτυπωτή θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, 
χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή 
τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 
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Οι εξωτερικές διαστάσεις του επίπλου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 42cm x 
60cm x 61cm (h). 

Το καπάκι θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-
μελαμίνης, πάχους 18mm, ενώ το πίσω μέρος θα είναι 8mm. 

Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται PVC πάχους 1mm.  

Θα υπάρχει ένα ράφι στη μέση κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης. 

Στη βάση θα έχει τέσσερα ροδάκια, από τα οποία τα δύο θα έχουν στοπ. 

Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο 

 

Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου 

Το προσφερόμενο τραπεζάκι θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του τραπεζιού, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις του επίπλου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 60cm x 60cm x 45cm 
(h). 

Η επιφάνεια τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 
25mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC 
πάχους 1mm. 

Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η 
επιφάνεια, πάχους 18mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 1mm. Στο 
κάτω μέρος κάθε πλαϊνού τοποθετούνται πλαστικά πέλματα, δύο σε κάθε πόδι. 

Το τραπεζάκι θα παραδοθεί συναρμολογημένο ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από 
τον ανάδοχο. 

 

Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια 

Οι προσφερόμενες κουκέτες θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς 
να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και 
θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά της κουκέτας, θα είναι έτσι τελειω-
μένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον 
χρήστη. 

Οι διαστάσεις της κουκέτας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 200cm x 90cm x 
157cm (h). Τα κρεβάτια θα είναι κατασκευασμένα για στρώμα πλάτους 90 εκατοστών και μήκους 2 
μέτρων. Η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών θα είναι 91 εκατοστά. Επίσης θα υπάρχει ελεύθερος 
χώρος κάτω από το έπιπλο 25 εκατοστά.  
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Η κουκέτα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 25mm, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 
1mm. Θα διαθέτει δύο (2) σετ τάβλες πεύκου διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος x Πάχος): 90cm x 10cm 
x 18cm 

Οι κουκέτες θα παραδοθούν συναρμολογημένες ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Τα έπιπλα θα πρέπει: 

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 14025. 

2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 13986. 

3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 14001. 

4. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 9001. 

5. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC Forest Management. 

6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει 
να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές,  
πόμολα κ.α) για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει, για τα υ-
λικά που θα χρησιμοποιηθούν στα υπό κατασκευή έπιπλα: 

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων  ΕΝ 14025 - Π 

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα έκδοση των προτύπων  ΕΝ 13986. 

3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων -Π. 

4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων. 

5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το FSC Forest Management -Π. 

6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών 
(3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ 
(μεντεσέδες, κλειδαριές,  πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική 
παραλαβή των ειδών. 

 

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα 

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι 
τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι: Ύψος καθίσματος (έδρας) 45 cm – 50 cm, Πλάτος 
καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm συνολικό με μπράτσα, Βάθος καθίσματος: 45 cm έδρας – 50 cm 
συνολικό, Ύψος πλάτης: 47 cm, Συνολικό ύψος καθίσματος:  113 cm. 
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Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντρα-
πλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας 
και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρε-
θάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 40mm, επενδυμένο με υφα-
σμάτινη ταπετσαρία μεγάλης αντοχής. 

Το κάθισμα θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο και ανυψούμενο με ρύθμιση της πλάτης και θα 
διαθέτει βραχίονες κατασκευασμένους από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής και θα συνδέονται 
στο κάτω μέρος της έδρας, με κοχλίες. 

Θα εδράζεται σε πεντακτινωτή βάση από πολυαμίδιο με πέντε διπλούς τροχούς με μεταλλικούς 
πύρους που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης. Θα διαθέτει αμορτισέρ αερίου 
για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την 
απορρόφηση των κραδασμών καλυπτόμενο εξωτερικά από ειδικό πλαστικό. 

Η πλάτη και η έδρα θα είναι ανεξάρτητες. Η ρύθμιση της πλάτης θα γίνεται με ξεχωριστό μοχλό ο 
οποίος θα έχει την δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε κλίση. Επίσης, η πλάτη θα 
διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης, για την αυξομείωση του ύψους και της κλίσης της. Θα φέρει 
μηχανισμό βαρέως τύπου 24/7 (για χρήση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα),  με 
ανεξάρτητο μοχλό ρύθμισης ύψους. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι 
εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής. 

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης. 

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία. 

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο 
παράδοσης από τον ανάδοχο. 

 

Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα 

Τα καθίσματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι 
τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Το κάθισμα θα είναι σταθερό με τέσσερα πόδια στα οποία θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα για 
την προστασία του δαπέδου, χωρίς μπράτσα, ανατομικό και ορθοπεδικό. Οι διαστάσεις του 
καθίσματος θα είναι: 

-  Ύψος: 46 cm έδρας – 80 cm συνολικό, 

- Πλάτος καθίσματος: 47 cm έδρας – 54 cm συνολικό, 

- Βάθος καθίσματος: 43cm έδρας. 

Θα είναι κατασκευασμένο από μαύρο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο ή χρωμιωμένο, 
μαύρου χρώματος. 

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντρα-
πλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12mm. Πάνω στον σκελετό της έδρας και 
της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) 
πυκνότητας τουλάχιστον 20 kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 30mm. 



13 

Η εξωτερική επένδυση της πλάτης & της έδρας των καθισμάτων θα φέρουν υφασμάτινη ταπετσαρία.  

Τα κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης. 

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο 
παράδοσης από τον ανάδοχο. 

 

Κάθισμα PVC σεμιναρίου με αναλόγιο  

Τα καθίσματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να 
παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι 
τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από PVC μεγάλης αντοχής, με τέσσερα πόδια στα 
οποία θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου, χωρίς μπράτσα, 
ανατομικό και ορθοπεδικό. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 52x55x77cm. Ο σκελετός θα είναι 
μεταλλικός, ηλεκτροστατικά βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, μαύρου χρώματος. 

Το αναλόγιο θα είναι πλαστικό, τοποθετημένο πάνω σε μεταλλικό μπράτσο μεγάλης αντοχής που 
επιτρέπει να στηρίζουμε το χέρι μας χωρίς προβλήματα, χρώματος μαύρου. Οι διαστάσεις του 
αναλόγιου θα είναι 43x30x1cm.  

Τα καθίσματα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο 
παράδοσης από τον ανάδοχο. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Τα καθίσματα θα πρέπει: 

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 14001. 

2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 9001. 

3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και θα πρέπει 
να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά όσον αφορά τα αξεσουάρ για δέκα (10) τουλάχιστον 
έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά: 

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων-Π. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των επίπλων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον τριών 
(3) ετών καθώς και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών όσον αφορά τα αξεσουάρ 
(μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α), τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την οριστική 
παραλαβή των ειδών 

 
Στρώμα   
Τα προσφερόμενα στρώματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς 
να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και 
θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
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Οι διαστάσεις των στρωμάτων σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Μήκος x Ύψος): 90cm x 200cm x 
20 cm (h). 

Θα είναι αναστρέψιμα και θα διαθέτουν πλενόμενο κάλυμμα με ενισχυμένο καπιτονέ. 

Τα στρώματα θα φέρουν ελατήρια 240/m2  τύπου pocket το οποίο θα προστατεύεται από 
υφασμάτινη θήκη ώστε να προσφέρει ένα ευπροσάρμοστο στρώμα, να αυξάνει την ανθεκτικότητα 
και να μειώνει το θόρυβο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι από 100% πολυεστέρα φοδραρισμένο 
με 200g/m2 πολυεστερική βάτα. Το χρώμα των στρωμάτων θα είναι λευκό. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

Τα στρώματα θα πρέπει: 

1. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 14001-Π 

2. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ 9001 

3. Να φέρουν την ετικέτα Standard 100 OEKO-TEX®-Π 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά: 

1. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των στρωμάτων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στρώματα θα φέρουν την ετικέτα Standard 100 OEKO-TEX® 

 

Υποπόδιο γραφείου 

Τα υποπόδια γραφείου θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να πα-
ρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά, θα είναι έτσι τελειωμένα 
(φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη. 

Θα είναι ρυθμιζόμενης επιφάνειας με αντιολισθητική επιφάνεια δαπέδου και αντιολισθητικά 
πέλματα. Η κλίση δαπέδου θα είναι ρυθμιζόμενη από 5cm μέχρι 20cm. Διαστάσεις επιφάνειας 
ποδιών: Μήκος 50cm x Πλάτος 30 cm (±5 cm). 

Τα υποπόδια θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο 
παράδοσης από τον ανάδοχο 

 
Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου   
Οι προσφερόμενες κρεμάστρες (καλόγεροι) θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής 
κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την 
παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της κρεμάστρας, θα είναι έτσι τελειωμένα (φι-
νιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη. 

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ηλεκτροστατικά βαμμένος κυκλικής διατομής με στρόγγυλη 
μεταλλική βάση και θα φέρει πέντε θέσεις για κρέμαση. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ±5cm), ύψος x 
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διάμετρος βάσης: 180 x 45cm. Οι διαστάσεις της βάσης και το βάρος της κρεμάστρας θα είναι τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της όλης κατασκευής. 

Οι κρεμάστρες θα παραδίδονται συναρμολογημένες ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης 
από τον ανάδοχο. 

 
    

     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  Θέρμη, 28/04/2022                       Θέρμη, 28/04/2022                                 Θέρμη, 28/04/2022 

                                                            Ο Αν. Προϊστάμενος                              Ο Αν. Προϊστάμενος 

                                                          Τμήματος Προμηθειών                                     Δ/νσης Ο.Υ.        
                                                       και Διαδικασιών Αναθέσεων 
 
Κανελλία Χαραμόγλου                   Αθανάσιος Κολοκυθάς                         Θεοφάνης Τσαπικούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμός Μελέτης: 20/2022 

 
 
 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: Επίπλων 

Προϋπολογισμός:100.862,61€ 

 
ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας   

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια επίπλων και τοποθέτηση επίπλων (ντουλάπες 
αρχείου με πόρτα & κλειδαριά, βιβλιοθήκες γραφείου με πόρτες και κλειδαριά, γραφείo εργασίας 
γωνιακό, γραφείο εργασίας, γραφείο εργασίας & workshops στρόγγυλο,  γραφείο συνεδριάσεων 
8 & 15 ατόμων, τροχήλατες συρταριέρες γραφείου, ερμάριo γραφείου, έπιπλο εκτυπωτή 
τροχήλατο, τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου, κουκέτες με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια, καθίσματα 
εργασίας, κάθισμα επισκεπτών, κάθισμα PVC σεμιναρίου με αναλόγιο, στρώματα, υποπόδια 
γραφείου κρεμάστρες (καλόγερους) γραφείου) για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 3ο: Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα του 
προϋπολογισμού της μελέτης. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της 
ομάδας θα απορρίπτονται. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης  . 

 

Άρθρο 4ο: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για το παρόν 
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συμβατικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

 
Άρθρο 5ο: Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 
Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού χιλίων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (1.626,82€). 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 

Άρθρο 8ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου. 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με 
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

Άρθρο 9ο: Παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από 
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το 
χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις αναδόχου   

1. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, 
καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να 
αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, 
σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα μελέτη. 
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2. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του 
προμηθευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου. 

3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος 
προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και ρύθμισης 
των προσφερόμενων ειδών. 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη 
διαδικασία της παράδοσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για την μεταφορά και την παράδοση και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή τους. 

5. Ο προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που 
προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά 
του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν 
μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με 
σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

     

     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  Θέρμη, 28/04/2022                          Θέρμη, 28/04/2022                              Θέρμη, 28/04/2022 

                                                            Ο Αν. Προϊστάμενος                              Ο Αν. Προϊστάμενος 

                                                          Τμήματος Προμηθειών                                     Δ/νσης Ο.Υ.        
                                                      και Διαδικασιών Αναθέσεων 
 
 

Κανελλία Χαραμόγλου                   Αθανάσιος Κολοκυθάς                         Θεοφάνης Τσαπικούνης    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμός Μελέτης: 20/2022 

 
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: Επίπλων 

Προϋπολογισμός: 100.862,61€ 

 

ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επίπλων» θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (Κ.Α. 
00.6495.010 & 15.7133) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θέρμης για το έτος 2022. 

Όπως αναλυτικά υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα, η εκτιμώμενη συνολική αξία της υπό 
ανάθεση σύμβασης, εκτιμάται σε ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα ένα 
λεπτά (81.340,81€) χωρίς ΦΠΑ 24% και εκατό χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και εξήντα ένα  
λεπτά (100.862,61€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΟΜΑΔΑ 1  
ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.20 x 0.35 x 3.4  

ΤΕΜ 1 1.182,80 € 1.182,80 € 

2 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
0.60 x 0.35 x 2.7  

ΤΕΜ 1 480,64 € 480,64 € 

3 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.20 x 0.35 x 1.5  

ΤΕΜ 1 543,28 € 543,28 € 

4 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.15 x 0.35 x 3.4  

ΤΕΜ 3 1.108,15 € 3.324,45 € 

5 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.14 x 0.35 x 3.4  

ΤΕΜ 5 1.098,52 € 5.492,60 € 

6 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.09 x 0.35 x 3.4   

ΤΕΜ 2 1.050,34 € 2.100,68 € 

7 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.20 x 0.35 x 2.85  

ΤΕΜ 3 969,28 € 2.907,84 € 

8 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.14 x 0.35 x  2.85 

ΤΕΜ 4 920,81 € 3.683,24 € 

9 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.09 x 0.35 x 2.85  

ΤΕΜ 4 880,43 € 3.521,72 € 

10 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.14 x 0.35 x 2.70  

ΤΕΜ 1 872,36 € 872,36 € 

11 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
5.00 x 0.60 x 2.80  

ΤΕΜ 1 4.620,00 € 4.620,00 € 

12 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
4.58 x 0.60 x 2.80  

ΤΕΜ 1 4.231,92 € 4.231,92 € 

13 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 
4.00 x 0.60 x 2.80  

ΤΕΜ 1 3.696,00 € 3.696,00 € 

14 
Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 
1.00 x 0.60 x 2.00 

ΤΕΜ 14 583,00 € 8.162,00 € 
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15 
Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 
2.50 x 0.60 x 2.00 

ΤΕΜ 1 1.298,00 € 1.298,00 € 

16 Γραφείο εργασίας γωνιακό  ΤΕΜ 11 528,00 € 5.808,00 € 

17 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 1 231,00 € 231,00 € 

18 
Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια 
και κλειδαριά 

ΤΕΜ 18 154,00 € 2.772,00 € 

19 Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά   ΤΕΜ 4 275,00 € 1.100,00 € 

20 Έπιπλο εκτυπωτή τροχήλατο με τρία συρτάρια ΤΕΜ 1 132,00 € 132,00 € 

21 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 1 77,00 € 77,00 € 

22 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 43 111,00 € 4.773,00 € 

23 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 16 45,00 € 720,00 € 

24 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 30 18,00 € 540,00 € 

25 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 12 24,50 € 294,00 € 

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 62.564,53 € 

                                      ΦΠΑ 24% 15.015,49 € 

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 - ΜΕ ΦΠΑ 77.580,02 € 

ΟΜΑΔΑ 2  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΠΕΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 
x 0.35 x 3.4  

ΤΕΜ 1 1.182,80 € 1.182,80 € 

2 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 0.60 
x 0.35 x 2.7  

ΤΕΜ 3 480,64 € 1.441,92 € 

3 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 
x 0.35 x 1.5  

ΤΕΜ 1 543,28 € 543,28 € 

4 
Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 
x 0.35 x 2.85  

ΤΕΜ 1 969,28 € 969,28 € 

5 
Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 
2.50 x 0.60 x 2.00 

ΤΕΜ 1 1.298,00 € 1.298,00 € 

6 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 3 231,00 € 693,00 € 

7 Γραφείο εργασίας & workshops στρόγγυλο  ΤΕΜ 8 286,00 € 2.288,00 € 

8 Γραφείο συνεδριάσεων 8 ατόμων ΤΕΜ 1 286,00 € 286,00 € 

9 Γραφείο συνεδριάσεων 15 ατόμων ΤΕΜ 1 407,00 € 407,00 € 

10 
Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια 
και κλειδαριά 

ΤΕΜ 4 154,00 € 616,00 € 

11 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 3 77,00 € 231,00 € 

12 Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια ΤΕΜ 13 270,00 € 3.510,00 € 

13 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 4 111,00 € 444,00 € 

14 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 6 45,00 € 270,00 € 

15 Κάθισμα PVC σεμιναρίου με αναλόγιο  ΤΕΜ 50 41,00 € 2.050,00 € 
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16 Στρώμα ΤΕΜ 26 90,00 € 2.340,00 € 

17 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 6 18,00 € 108,00 € 

18 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 4 24,50 € 98,00 € 

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.776,28 € 

                                      ΦΠΑ 24% 4.506,31 € 

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2- ΜΕ ΦΠΑ 23.282,59 € 

                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 81.340,81 € 

                                    ΦΠΑ 24% 19.521,80 € 

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 100.862,61 € 
 

     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  Θέρμη, 28/04/2022                       Θέρμη, 28/04/2022                                 Θέρμη, 28/04/2022 

                                                            Ο Αν. Προϊστάμενος                              Ο Αν. Προϊστάμενος 

                                                          Τμήματος Προμηθειών                                     Δ/νσης Ο.Υ.        
                                                      και Διαδικασιών Αναθέσεων 
 
 

Κανελλία Χαραμόγλου                 Αθανάσιος Κολοκυθάς                          Θεοφάνης Τσαπικούνης    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμός Μελέτης: 20/2022 

 
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: Επίπλων 

Προϋπολογισμός: 100.862,61€ 

 

V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ - 1  

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 1   

2 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 0.60 x 0.35 x 2.7  ΤΕΜ 1   

3 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 1.5  ΤΕΜ 1   

4 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.15 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 3   

5 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 5   

6 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.09 x 0.35 x 3.4   ΤΕΜ 2   

7 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 3   

8 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x  2.85 ΤΕΜ 4   

9 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.09 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 4   

10 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.14 x 0.35 x 2.70  ΤΕΜ 1   

11 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 5.00 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1   

12 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 4.58 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1   

13 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 4.00 x 0.60 x 2.80  ΤΕΜ 1   

14 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 1.00 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 14   

15 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 2.50 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 1   

16 Γραφείο εργασίας γωνιακό  ΤΕΜ 11   

17 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 1   

18 Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά ΤΕΜ 18   

19 Ερμάριο γραφείου με πόρτες και κλειδαριά   ΤΕΜ 4   

20 Έπιπλο εκτυπωτή τροχήλατο με τρία συρτάρια ΤΕΜ 1   

21 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 1   

22 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 43   

23 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 16   
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24 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 30   

25 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 12   

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                                      ΦΠΑ 24%  

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 - ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ - 2  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΠΕΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 3.4  ΤΕΜ 1   

2 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 0.60 x 0.35 x 2.7  ΤΕΜ 3   

3 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 1.5  ΤΕΜ 1   

4 Ντουλάπα αρχείου με πόρτες & κλειδαριά 1.20 x 0.35 x 2.85  ΤΕΜ 1   

5 Βιβλιοθήκη Γραφείου με πόρτες & κλειδαριά 2.50 x 0.60 x 2.00 ΤΕΜ 1   

6 Γραφείο εργασίας  ΤΕΜ 3   

7 Γραφείο εργασίας & workshops στρόγγυλο  ΤΕΜ 8   

8 Γραφείο συνεδριάσεων 8 ατόμων ΤΕΜ 1   

9 Γραφείο συνεδριάσεων 15 ατόμων ΤΕΜ 1   

10 Τροχήλατη Συρταριέρα γραφείου με συρτάρια και κλειδαριά ΤΕΜ 4   

11 Τραπεζάκι επισκέπτη γραφείου TEM 3   

12 Κουκέτα με δύο (2) μονόκλινα κρεβάτια ΤΕΜ 13   

13 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα ΤΕΜ 4   

14 Κάθισμα επισκεπτών χωρίς μπράτσα ΤΕΜ 6   

15 Κάθισμα PVC σεμιναρίου με αναλόγιο  ΤΕΜ 50   

16 Στρώμα ΤΕΜ 26   

17 Υποπόδιο γραφείου ΤΕΜ 6   

18 Κρεμάστρα (Καλόγερος) γραφείου ΤΕΜ 4   

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                                      ΦΠΑ 24%  

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2- ΜΕ ΦΠΑ  

   

                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

                                    ΦΠΑ 24%  

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

                                                                                                                                 Ο προσφέρων 

 

 

                                                                                                                                  Σφραγίδα & υπογραφή 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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