
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ  

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2  
Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα       Αθήνα: 20.10.2020 
Πληροφορίες : Αγγελοπούλου Ελέσα Αρ. Πρωτ.: 22407 

Τηλ.: 2106988544  

email:ek.aggelopoulou@migration.gov.gr  

 

 

 

      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια γραφειακού 

εξοπλισμού του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου της  Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

Ο Υπουργός 

 

Κατόπιν της ολοκληρωτικής καταστροφής από πυρκαγιά 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2020 εντός και εκτός του Κέντρου 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ Λέσβου 

συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού Γραφείου Λέσβου, τέθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

καθώς η αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Λέσβου θα οδηγήσει σε συσσώρευση των αιτημάτων 

ασύλου και συμφόρηση της νήσου. Θεωρείται ότι η ανάθεση είναι κατεπείγουσα ανάγκη και δεν μπορούν να 

τηρηθούν οι προθεσμίες που θέτουν οι κλειστές ανοιχτές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με το υπ΄αρίθ. 

19545/22.09.2020 εισηγητικό σημείωμα της αναπλ.  Προϊστάμενης του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Προγραμμάτων και ως εκ τούτου  

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: 

 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙ-ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑ

ΜΒΑΝΟ-

ΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙ-ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛ

ΑΜ-

ΒΑΝΟΜΕΝ

ΟΥ ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΗΣΗ 

Α' Σετ επίπλων με 39000000-2 Έπιπλα 70 ΣΕΤ 35.000,00€ 43.400,00€ IMPROVING 
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του υπό προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του κάθε τμήματος. Οι 

προσφέροντες δύναται να υποβάλουν προσφορές για ένα ή δύο τμήματα. 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μήνες   

από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας. 

3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

4. Οι προμήθειες θα παραδοθούν σε τόπο που θα ορίζεται στην σύμβαση 

5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο GAS.protoko@migration.gov.gr 10 

ημέρες από την δημοσίευση της πρόσκλησης και ώρα 12:00 και να αναγράφεται: 

5.1. ως θέμα: «Προσφορά για την με αριθ. πρωτ. …../…… πρόσκληση για την προμήθεια γραφειακού 

εξοπλισμού του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου   της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου» 

5.2. ως κείμενο τα κάτωθι στοιχεία : 

 

Φορέας διενέργειας διαγωνισμού: Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Υπηρεσία Ασύλου του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα 

Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):  

Τμήματα συμμετοχής:……………………………………….. 

Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Αριθμός τηλεφώνου:………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

γραφείο, 

περιστρεφόμενη 

καρέκλα, καρέκλα 

επισκέπτη, 

συρταροθήκη, 

υποπόδιο, 

ερμάριο, ντουλάπα 

αρχειοθέτησης 

και 

Συναρμολόγηση 

των επίπλων 

(συμπ. 

επίπλων 

γραφείου) 

ACCESS TO A 

FAIR AND 

EFFICIENT 

ASYLUM 

PROCESS IN 

GREECE 

(HOME/2018/

AMIF/AG/EMA

S/0083) 

Β΄ Σετ επίπλων με 
γραφείο, 
περιστρεφόμενη 
καρέκλα, 
καρέκλα 
επισκέπτη, 
συρταροθήκη, 
υποπόδιο, 
ερμάριο 

και 

Συναρμολόγηση 
των επίπλων 

39000000-2 Έπιπλα 
(συμπ. 
επίπλων 
γραφείου) 

130 ΣΕΤ 65.000,00€ 80.600,00€ «Διευκόλυνση 
της 
πρόσβασης 
αιτούντων 
διεθνή 
προστασία και 
ενίσχυση της 
επιχειρησιακή
ς ικανότητας 
της Υπηρεσίας 
Ασύλου» 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: στη Λέσβο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Ασύλου 
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Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):…………………………………………………………………………………………………………….……… 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):……………………………………………………………………………………………………………….. 

5.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

β) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 μήνας) και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη 

λήξη της σύμβασης, 

γ) ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που 

σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, 

δ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, 

ε) δεν τελούν σε καμιά από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που 

αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, 

στ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

ζ) ότι θα προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης: 

 βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του 

διευθύνοντος συμβούλου για τις Ανώνυμες Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες 

και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. 

5.4. το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι συμπληρωμένο για κάθε ένα τμήμα για το 

οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

5.5. Το υπόδειγμα των τεχνικών προδιαγραφών συμπληρωμένο παράρτημα ΙΙ 

6. Την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  που συγκροτείται   για τον λόγο 

αυτό, μέλη της οποίας ορίζονται με  καθ’ υπόδειξη οι κατωτέρω υπάλληλοι :  

 

Α. Τακτικά μέλη  
1. ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ,  ως Πρόεδρο της Επιτροπής 
2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ  ως τακτικό μέλος 
3. ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΟΥΛΟΣ,  ως τακτικό μέλος και γραμματέας 
 
Β. Αναπληρωματικά μέλη  
1. ΖΩΗ ΝΑΣΙΚΑ,    ως αναπλ. Πρόεδρο της Επιτροπής 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ,   ως αναπληρωματικό μέλος 
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ,  ως αναπληρωματικό μέλος και αναπλ. γραμματέας.  

 

8. Η ανάδοχος – μειοδότης υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι όποιες έχουν ως εξής: 1. 

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), επί της αξίας πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4, 

παρ. 3, ν.4013/2011 (Α΄ 147) και το άρθρο 44, ν.4605/2019 (Α΄52). 2. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 

υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 

7, ΥΑ 5143/05.12.2014 (Β΄ 3335). 3. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350, παρ. 3, ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 969). 4. Η ως άνω 
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κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 969). 5. Παρακράτηση 4% για την προμήθεια 

επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64, ν.4172/2013 (Α΄ 167). 6. Πέρα των ανωτέρω, 

θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην 

παρούσα. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιες ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 

πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες 

9.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε 

τέτοια περίπτωση. 

10. Το περιθώριο εκτέλεσης των προμηθειών θα ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

11. Παράδοση – Παραλαβή: Μετά την υπογραφή της σύμβασης  η παραλαβή των προμηθειών θα γίνει με σύνταξη 
Πρωτόκολλου Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής από επιτροπή που θα οριστεί για τον λόγο αυτό. 

12. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση <<IMPROVING ACCESS TO A FAIR AND EFFICIENT ASYLUM PROCESS IN 

GREECE (HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083)>> ΣΑΕ755/2 (2019ΣΕ75520002) (ΑΔΑ:ΨΔ5Ψ465ΧΘΕ-ΟΝΖ) του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)2014-2020 με 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε και από 

τη δράση «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» του  Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund) 2014 - 2020, με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% 

από την Ελλάδα 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς   

2. Παράρτημα ΙΙ: Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς   

   
 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ

ΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ) 

Α' 

Σετ επίπλων με 

γραφείο, 

περιστρεφόμενη 

καρέκλα, 

καρέκλα 

επισκέπτη, 

συρταροθήκη, 

υποπόδιο, 

ερμάριο 

και 

Συναρμολόγηση 

των επίπλων 

39000000-2 Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων 

γραφείου) 

70 ΣΕΤ    

  

 

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………..……………… 

Ημερομηνία: ………….….…..………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή - σφραγίδα 
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ΤΜ
Η

Μ
Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ (ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α.) ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ

ΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ) 

Β' 

Σετ επίπλων με 

γραφείο, 

περιστρεφόμενη 

καρέκλα, 

καρέκλα 

επισκέπτη, 

συρταροθήκη, 

υποπόδιο, 

ερμάριο 

και 

Συναρμολόγηση 

των επίπλων 

39000000-2 Έπιπλα (συμπ. 

επίπλων 

γραφείου) 

130 ΣΕΤ    

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………..……………… 

Ημερομηνία: ………….….…..………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Υπογραφή - σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄   

ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΥΠΟΠΟΔΙΟ, ΕΡΜΑΡΙΟ, 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ  

1.1 Αριθμός τεμαχίων: 70 NAI  

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου.  
ΝΑΙ  

1.3 Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού (design) αποτελούμενο από 

επιφάνεια εργασίας, σκελετό και μετώπη και κατασκευασμένο από 

υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

ΝΑΙ   

1.4 Συνολικό μήκος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥120  

1.5 Συνολικό πλάτος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥ 70  

1.6 Ύψος γραφείου (σε cm) από 70 έως 75  

1.7 Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα κατασκευαστεί από 

Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 

πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με 

πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ  

1.8 Χρώμα επιφάνειας εργασίας: απόχρωση ξύλου κερασιάς, ή 

φραξίνου ή πεύκου του Όρεγκον, ή συμμήδας. Ο υπόλοιπος σκελετός 

μπορεί να είναι ίδιος με την επιφάνεια εργασίας ή σε απόχρωση του 

γκρί-ανθρακί. Οι χρωματισμοί που θα επιλεγούν θα είναι ομοιόμορφοι 

για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. 

ΝΑΙ  

1.9 Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη 

διέλευση καλωδίων. 
ΝΑΙ  

1.10 Τα πλαϊνά σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα είναι ξύλινα ή 

πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

1.11 Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του 

γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm 

έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φεράμια και 

βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη 

μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. 

ΝΑΙ  

1.12 Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm 

(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με 

μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

1.13 Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) 

ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα. 
ΝΑΙ  

1.14 Η μετώπη του γραφείου θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης 

αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή 

πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

ΑΔΑ: ΩΞΘΒ46ΜΔΨΟ-ΕΜΟ



8  

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.15 Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή 

της επιφάνειας εργασίας. 
ΝΑΙ  

1.16 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

1.17 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΝΑΙ  

2.1 Αριθμός τεμαχίων: 70 ΝΑΙ  

2.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  
ΝΑΙ  

2.3 Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και 

προσκέφαλο. 
ΝΑΙ   

2.4 Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία 

υφάσματος, χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη 

στους μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος 

ώστε να ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ  

2.5 Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο 

πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο 

(ματ ή γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και 

πέντε (5) ακτίνες. 

ΝΑΙ  

2.6 Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς 

αντιολισθητικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον 

άξονά τους κατά 360
ο
. 

ΝΑΙ  

2.7 Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 

στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή 

βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ  

2.8 Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 

διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 

καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει σε 

διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ  

2.9 Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να 

επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.  
ΝΑΙ  

2.10 Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 

πλάτη, θα είναι ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην 

τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος των ανωτέρω 

θα είναι μαύρο.  

ΝΑΙ  

2.11 Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής 

διατομής με εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται 

κατάλληλα με την έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ  

2.12 Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω 

μηχανισμούς: α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) 

Ρύθμιση ύψους πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης 

(λόρδωση), για λόγους ανατομικούς. 

ΝΑΙ  

2.13 Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας 

και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από υλικά υψηλής 

αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να 

παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που 

να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση 

ΝΑΙ  

2.14 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ  

2.15 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

ΝΑΙ  

3.1 Αριθμός τεμαχίων: 70 ΝΑΙ  

3.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ  

3.3 Διαστάσεις πλάτης (σε cm). 
= Μ 45 * Υ 35     

με απόκλιση ± 2 
 

3.4 Διαστάσεις έδρας (σε cm). 
= Μ 45 * Π 45    

με απόκλιση ± 2 
 

3.5  Ολικό ύψος καρέκλας από το δάπεδο (σε cm). 
 από 80 έως 90  

με απόκλιση ± 5 
 

3.6 Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm). 
από 42 έως 52 

με απόκλιση ± 3 
 

3.7 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. ΝΑΙ  

3.8 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο 

χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία 

φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν 

κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

ΝΑΙ  

3.9 Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η 

έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα 

αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, 

ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία 

και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης, που 

διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

ΝΑΙ  

3.10 Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. 

Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 

και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 

ΝΑΙ  

3.11 Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από 

μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την 

έδρα 40 kg/m
3
 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m

3
 και 

πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη 

ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω σε 

λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 

ΝΑΙ  

3.12 Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) ή ύφασμα 

χρώματος μαύρου. 
ΝΑΙ  

3.13 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ  

3.14 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ ΝΑΙ  

4.1 Αριθμός τεμαχίων:70 ΝΑΙ  

4.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ   

4.3 Συρταροθήκη τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια στην ίδια 

απόχρωση με το γραφείο που συνοδεύει. 
ΝΑΙ   

4.4 Στην συρταροθήκη θα περιλαμβάνεται και συρόμενη ΝΑΙ  
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μολυβοθήκη, είτε ενσωματωμένη, είτε σε ξεχωριστό συρτάρι.  

4.5 Η συρταροθήκη θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά και θα 

τοποθετείται κάτω από το γραφείο που συνοδεύει.  
ΝΑΙ  

4.6 Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταροθήκης θα είναι μεταξύ 

των ακόλουθων ορίων: 

Μήκος (σε cm) 
από 43 έως 47 

 

Πλάτος (σε cm) 
από 58 έως 62 

 

Ύψος (σε cm) 
από 63 έως 67 

 

4.7 Ο σκελετός της συρταρόθηκης θα αποτελείται από περιμετρικό 

κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. 

Εσωτερικά στο 1
ο
 συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη 

μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4
ο
 συρτάρι μολυβοθήκης. 

ΝΑΙ  

4.8 Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 

στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά 

φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη 

χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ  

4.9 Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 

φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 
ΝΑΙ  

4.10 Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς 

πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτησή τους θα είναι αφανής. 
ΝΑΙ  

4.11 Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή 

πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα 

διάφορα είδη γραφείου. 

ΝΑΙ  

4.12 Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm,   

επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με 

την υπόλοιπη επίπλωση ή από MDF. 

NAI  

4.13 Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 

μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους 

μετατόπιση, οι εν λόγω οδηγοί θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν 

δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν 

χειρολαβές. 

NAI  

4.14 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ  

4.15 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ  

5.1 Αριθμός τεμαχίων: 70 NAI  

5.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  
ΝΑΙ  

5.3 Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την 

εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 

κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 

και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ   

5.4 Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  
6 έως 20 με 

απόκλιση ± 5  
 

5.5 Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  
Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
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Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
 

5.6 Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 

χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες 

θέσεις ύψους. 

NAI  

5.7 Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό 

ποδιών και βάσης στήριξης. 
ΝΑΙ  

5.8 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

5.9 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ  

6.1 Αριθμός τεμαχίων: 70 ΝΑΙ  

6.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ  

6.3 Το ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, με δύο (2) ανοιγόμενα 

φύλλα και κλειδαριά στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει.  
ΝΑΙ  

6.4 Εσωτερικά το ερμάριο θα περιέχει δύο (2) ράφια. ΝΑΙ  

6.5 Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (σε cm).  

Μήκος 80  

Πλάτος 40  

Ύψος 110  

6.6 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα 

κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη 

αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ  

6.7 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά 

πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

6.8 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και 

των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08 mm. 

ΝΑΙ  

6.9 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και 

μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ   

6.10 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο 

σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90
ο
. 

ΝΑΙ  

6.11 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν 

χειρολαβές. 
ΝΑΙ  

6.12 Όλα τα εσωτερικά ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα 

πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά 

περίπου 2,5 cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 mm. 

ΝΑΙ  

6.13 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

6.14 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

 

 

1. Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

 Επωνυμία εταιρείας:       
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Διεύθυνση: 

 Τηλ.: e-mail:  

 Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα»  

  

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):  
……………………………………………………………………….  

                                                                                                      

 

                                                                                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………..………………   

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

 

Υπογραφή - σφραγίδα 
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄   

ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΥΠΟΠΟΔΙΟ, ΕΡΜΑΡΙΟ, 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

  

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ  

1.18 Αριθμός τεμαχίων: 130 NAI  

1.19 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου γραφείου.  
ΝΑΙ  

1.20 Γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού (design) αποτελούμενο από 

επιφάνεια εργασίας, σκελετό και μετώπη και κατασκευασμένο από 

υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

ΝΑΙ   

1.21 Συνολικό μήκος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥120  

1.22 Συνολικό πλάτος κύριου γραφείου (σε cm)  ≥ 70  

1.23 Ύψος γραφείου (σε cm) από 70 έως 75  

1.24 Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα κατασκευαστεί από 

Medium-Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 

πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, (εντός των ορίων αυτών), με 

πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ  

1.25 Χρώμα επιφάνειας εργασίας: απόχρωση ξύλου κερασιάς, ή 

φραξίνου ή πεύκου του Όρεγκον, ή συμμήδας. Ο υπόλοιπος σκελετός 

μπορεί να είναι ίδιος με την επιφάνεια εργασίας ή σε απόχρωση του 

γκρί-ανθρακί. Οι χρωματισμοί που θα επιλεγούν θα είναι ομοιόμορφοι 

για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. 

ΝΑΙ  

1.26 Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη 

διέλευση καλωδίων. 
ΝΑΙ  

1.27 Τα πλαϊνά σόκορα της επιφάνειας εργασίας θα είναι ξύλινα ή 

πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

1.28 Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του 

γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm 

έως και 10mm), ενώ η σύνδεση θα γίνει με μεταλλικά φεράμια και 

βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας τη 

μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. 

ΝΑΙ  

1.29 Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm 

(εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με 

μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

1.30 Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) 

ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα. 
ΝΑΙ  

1.31 Η μετώπη του γραφείου θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης 

αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή 

πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

1.32 Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή 

της επιφάνειας εργασίας. 
ΝΑΙ  

ΑΔΑ: ΩΞΘΒ46ΜΔΨΟ-ΕΜΟ



14  

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.33 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

1.34 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΝΑΙ  

2.16 Αριθμός τεμαχίων: 130 ΝΑΙ  

2.17 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  
ΝΑΙ  

2.18 Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και 

προσκέφαλο. 
ΝΑΙ   

2.19 Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία 

υφάσματος, χρώματος μαύρου. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη 

στους μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος 

ώστε να ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

ΝΑΙ  

2.20 Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο 

πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο 

(ματ ή γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και 

πέντε (5) ακτίνες. 

ΝΑΙ  

2.21 Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς 

αντιολισθητικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον 

άξονά τους κατά 360
ο
. 

ΝΑΙ  

2.22 Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με 

στρογγυλευμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή 

βάρους του χρήστη. 

ΝΑΙ  

2.23 Η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και θα είναι ανατομικά 

διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη 

καθ’ ύψος και να διαθέτει εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει σε 

διάφορες θέσεις. Θα έχει ενιαίο ή ξεχωριστό προσκέφαλο. 

ΝΑΙ  

2.24 Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να 

επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.  
ΝΑΙ  

2.25 Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα, όσο και για την 

πλάτη, θα είναι ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην 

τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος των ανωτέρω 

θα είναι μαύρο.  

ΝΑΙ  

2.26 Τα μπράτσα θα είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής 

διατομής με εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται 

κατάλληλα με την έδρα του καθίσματος 

ΝΑΙ  

2.27 Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω 

μηχανισμούς: α) Ρύθμιση ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου β) 

Ρύθμιση ύψους πλάτης, γ) synchrο, δ) ενίσχυσης της μέσης 

(λόρδωση), για λόγους ανατομικούς. 

ΝΑΙ  

2.28 Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας 

και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τα καθίσματα θα πρέπει 

να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην 

παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη 

δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και 

αναπαυτικό για πολύωρη χρήση 

ΝΑΙ  

2.29 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

2.30 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας ΝΑΙ  

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

ΝΑΙ  
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3.15 Αριθμός τεμαχίων: 130 ΝΑΙ  

3.16 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ  

3.17 Διαστάσεις πλάτης (σε cm). 
= Μ 45 * Υ 35     

με απόκλιση ± 2 
 

3.18 Διαστάσεις έδρας (σε cm). 
= Μ 45 * Π 45    

με απόκλιση ± 2 
 

3.19  Ολικό ύψος καρέκλας από το δάπεδο (σε cm). 
 από 80 έως 90  

με απόκλιση ± 5 
 

3.20 Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm). 
από 42 έως 52 

με απόκλιση ± 3 
 

3.21 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. ΝΑΙ  

3.22 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο 

χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία 

φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν 

κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

ΝΑΙ  

3.23 Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η 

έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα 

αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο, 

ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία 

και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης, που 

διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του 

καθίσματος. 

ΝΑΙ  

3.24 Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. 

Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 

και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 

ΝΑΙ  

3.25 Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από 

μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την 

έδρα 40 kg/m
3
 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m

3
 και 

πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη 

ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω σε 

λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 

ΝΑΙ  

3.26 Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) ή ύφασμα 

χρώματος μαύρου. 
ΝΑΙ  

3.27 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ  

3.28 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ ΝΑΙ  

4.16 Αριθμός τεμαχίων:130 ΝΑΙ  

4.17 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ   

4.18 Συρταροθήκη τροχήλατη με τρία (3) συρτάρια στην ίδια 

απόχρωση με το γραφείο που συνοδεύει. 
ΝΑΙ   

4.19 Στην συρταροθήκη θα περιλαμβάνεται και συρόμενη 

μολυβοθήκη, είτε ενσωματωμένη, είτε σε ξεχωριστό συρτάρι.  
ΝΑΙ  

4.20 Η συρταροθήκη θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά και θα 

τοποθετείται κάτω από το γραφείο που συνοδεύει.  
ΝΑΙ  
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4.21 Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταροθήκης θα είναι μεταξύ 

των ακόλουθων ορίων: 

Μήκος (σε cm) 
από 43 έως 47 

 

Πλάτος (σε cm) 
από 58 έως 62 

 

Ύψος (σε cm) 
από 63 έως 67 

 

4.22 Ο σκελετός της συρταρόθηκης θα αποτελείται από περιμετρικό 

κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. 

Εσωτερικά στο 1
ο
 συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη 

μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4
ο
 συρτάρι μολυβοθήκης. 

ΝΑΙ  

4.23 Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι, είτε από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων, είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα 

στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά 

φεράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη 

χρήση κόλλας. 

ΝΑΙ  

4.24 Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό 

φινιρισμένη και εμφανίσιμη. 
ΝΑΙ  

4.25 Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς 

πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτησή τους θα είναι αφανής. 
ΝΑΙ  

4.26 Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή 

πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα 

διάφορα είδη γραφείου. 

ΝΑΙ  

4.27 Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm,   

επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με 

την υπόλοιπη επίπλωση ή από MDF. 

NAI  

4.28 Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός 

μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους 

μετατόπιση, οι εν λόγω οδηγοί θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν 

δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν 

χειρολαβές. 

NAI  

4.29 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας.  ΝΑΙ  

4.30 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ ΝΑΙ  

5.10 Αριθμός τεμαχίων: 130 NAI  

5.11 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος.  
ΝΑΙ  

5.12 Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά 

την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 

κυκλοφορίας του αίματος. Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό 

και μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμός τους). 

ΝΑΙ   

5.13 Ύψος από το δάπεδο (σε cm).  
6 έως 20 με 

απόκλιση ± 5  
 

5.14 Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (σε cm).  

Μήκος 50 

με απόκλιση ± 5 
 

Πλάτος 30  

με απόκλιση ± 5 
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5.15 Θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με 

χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες 

θέσεις ύψους. 

NAI  

5.16 Στην επιφάνεια θα υπάρχει αντιολισθητικό μονωτικό υλικό 

ποδιών και βάσης στήριξης. 
ΝΑΙ  

5.17 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

5.18 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΝΑΙ  

6.15 Αριθμός τεμαχίων: 130 ΝΑΙ  

6.16 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική 

σύνθεση του προσφερόμενου προϊόντος. 
ΝΑΙ  

6.17 Το ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, με δύο (2) ανοιγόμενα 

φύλλα και κλειδαριά στην απόχρωση του γραφείου που συνοδεύει.  
ΝΑΙ  

6.18 Εσωτερικά το ερμάριο θα περιέχει δύο (2) ράφια. ΝΑΙ  

6.19 Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (σε cm).  

Μήκος 80  

Πλάτος 40  

Ύψος 110  

6.20 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα 

κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη 

αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

ΝΑΙ  

6.21 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά 

πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και 

στρογγυλευμένα στις άκρες. 

ΝΑΙ  

6.22 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και 

των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08 mm. 

ΝΑΙ  

6.23 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες 

και μεταλλικά φεράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

ΝΑΙ   

6.24 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο 

σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο 

άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90
ο
. 

ΝΑΙ  

6.25 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν 

χειρολαβές. 
ΝΑΙ  

6.26 Όλα τα εσωτερικά ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα 

πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά 

περίπου 2,5 cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 mm. 

ΝΑΙ  

6.27 Εγγύηση διετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΝΑΙ  

6.28 Συναρμολόγηση ΝΑΙ  

 

 

  

 Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

 Επωνυμία εταιρείας:       

Διεύθυνση: 
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 Τηλ.: e-mail:  

 Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα»  

  

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):  
……………………………………………………………………….  

                                                                                                      

 

                                                                                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………..………………   

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

 

Υπογραφή - σφραγίδα 
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